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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ 

ВЕРТИКАЛЬНИХ РУХІВ ЗЕМНОЇ 

ПОВЕРХНІ В РАЙОНІ 

ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС ВПРОДОВЖ 

1999-2018 РОКІВ 
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Опрацьовано дані з нівелювання висотної 

мережі Дністровської ГАЕС за період 1999-2018 

року. Отримані дані використано для визначення 

середньорічної швидкості вертикальних зміщення 

пунктів та побудови карти-схеми розподілу 

середньо річних швидкостей вертикальних рухів 

пунктів впродовж досліджуваного періоду. В 

результаті аналізу виділено три зони, зона 
підняття, осідання та стабільна зона. 

Ключові слова – геодинаміка; вертикальні 

зміщення; нівелювання, ГНСС, Дністровська 

ГАЕС 

Вступ 

Об’єкти паливно-енергетичного комплексу, 

особливо АЕС, ГЕС, ГАЕС та ТЕС потребують 

постійного систематичного контролю руху земної 

поверхні, тектонічних плит, визначення дефор-

мацій споруд та технологічного устаткування, 

кінцевою метою яких є розв'язання проблеми 

попередження аварійних ситуацій та сприяння 

нормальній роботі таких об’єктів. Особливе місце 

в такому контролі відіграють спостереженням за 

вертикальними рухами земної поверхні та споруд, 

які, в основному, виконуються класичними мето-

ди, найдосконалішим із яких є високоточне 

геометричне нівелювання. В [3] використовуючи 

результати високоточного нівелювання (I-го 

класу) пунктів мережі Рівненської АЕС (Україна) 

впродовж 1984–2013 років, визначено значення 

лінійного тренду, довжини періоду і амплітуди 

коливань всіх пунктів, а також виконано зону-

вання території досліджень. Натомість в [4] 

ґрунтуючись на результатах ГНСС-вимірювань на 

пунктах мережі Загорської ГЕАС (Росія) впро-

довж 2000–2011 років побудовано карту розподілу 

швидкостей відносних вертикальних рухів тери-

торії досліджень. Встановлено, що максимальні 

(аномальні) вертикальні рухи відбуваються на 

ділянках, піддаються максимальному техно-

генному впливу від щоденного перекачування 

великих об'ємів води, а зміщення частини пунктів 

відбувається по замкнутій поступально-зворотній 

траєкторії, не перевищуючи декількох міліметрів. 

Результати опрацювання та порівняння ГНСС та 

традиційних геодезичних вимірювань впродовж 

2006-2010 років на Ататюрській ГЕС (Туреччина) 

в [5] підтвердили можливість використання їх для 

моніторингу деформацій греблі та оточуючих 

територій. Точність обох методів знаходилась в 

межах ± 1 см. А в [2] представлено дослідження 

греблі за допомогою 3D-сканування. Виконано 

порівняння TIN моделей в 2011 та 2012 році на 

при умові, що опорні точки є стабільні. Зроблено 

висновок, що отримані значення рухів відпо-

відають вимірам технічної експлуатації греблі та 

не спостерігається екстремальних значень дефор-

мації поверхонь в обох вимірах. В [1] проведено 

порівняльний аналіз маятникових, GNSS і 

коліматорних даних. Доведено, що методи ГНСС-

вимірювань є менш затратними і використову-

ється для точного моніторингу греблі, хоча менш 

точні, ніж маятник. А дані коліматора мають 

високий ступінь кореляції із переміщеннями 

отриманими GNSS, навіть якщо менш точним. 

Результати 

Будівництво Дністровської ГАЕС та створення 

верхнього водосховища із площею дзеркала 1.3 

км² та корисним об'ємом – 11.45 км³ спричинило 

значне техногенне навантаження на територію бу-

дівництва та прилеглі території. Тому для якісного 

прогнозу просторових рухів земної поверхні в районі 

Дністровської ГАЕС необхідно виконати аналіз та 

інтерпретацію вертикальних рухів земної поверхні 

та споруд, які отримані із високоточного нівелю-

вання.  

Для проведення аналізу використано резуль-

тати високоточного нівелювання на 32 пунктах 

(12 – фундаментальні репери, 11 – глибинні марки 

та 9 – пункти ГНСС-мережі) впродовж 1999–2018 

років. Впродовж даного періоду було проведено 

46 циклів вимірювань, в середньому по 2 цикли на 

рік із періодом в пів року, (після 2011 року 

виконувалось по 4 цикли в рік). 
Використовуючи висоти визначені в кожному 

циклі вимірювань обчислено середньо річні 
швидкості вертикальних рухів пунктів впродовж 
досліджуваного періоду (Таблиця 1) та побудо-
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вано карту-схему їх розподілу (Рисунок 1). 
На основі отриманої карти-схеми розподілу 

середньо річних швидкостей вертикальних рухів 
пунктів впродовж досліджуваного періоду прове-
дено зонування території Дністровської ГАЕС та 
виділено три зони, найбільшою з яких є зона 
підняття також є зона опускання та нерухома. 

 

Рисунок 1. Карта-схема розподілу середньо 
річних швидкостей вертикальних рухів 

пунктів впродовж досліджуваного періоду 

Таблиця 1 

Середньорічна швидкість руху пунктів 

Пункти Швидкість Пункти Швидкість  

GM-1-1 0.037 FRp-5 -0.036 

GM-1-2 0.987 FRp-6 0.182 

GM-1-4 0.570 FRp-7 0.004 

GM-1-5 0.425 FRp-8 0.057 

GM-1-6 0.619 FRp-9 0.028 

GM-1-7 0.858 FRp-10 0.000 

GM-2-1 -0.075 FRp-11 -0.077 

GM-2-2 -0.375 FRp-12 -0.131 

GM-2-4 0.085 GZ-1 -0.296 

GM-22-3 -0.139 OGZ-4 -0.310 

GM-22-4 0.256 OGZ-5 -0.157 

FRp-1 0.053 OZS-1-1 -0.327 

FRp-2 0.134 OZS-23-1 -0.046 

FRp-3 -0.035 OZS-23-2 -0.043 

FRp-4 0.026 PP-100 0.190 

Висновки 

Обчислено швидкості вертикальних рухів 
Дністровської ГАЕС. Отримані значення викорис-
тано для побудови карти-схеми розподілу швид-

костей осідання чи підняття території Дністров-
ської ГАЕС. Аналіз результатів показав, що 
величина швидкості вертикального руху 
коливається від -0.4 мм / рік (GM-2-2) до 0.9 мм / 
рік (GM-1-2). На підставі карти-схеми розподілу 
середньо річних швидкостей вертикального руху 
зроблено зонування Дністровської ГАЕС і виявле-
но три області: зона просідання, підняття і неру-
хома зона. Найбільша площа підняття, вона розта-
шована недалеко від будівництва, а також 
трубопроводів. 
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RESEARCH OF VERTICAL 

DYNAMICS OF EARTH’S SURFACE 

MOVEMENTS IN AREAS OF 

DNIESTER PSPP FOR THE PERIOD 

1999-2018 YEAR 

Ihor Savchyn1, Nazarii Danyliv1*, Andrii 

Zygar2,Andrii Romanovskyi1 

1. Institite of Geodesy and Astronomy, Lviv Polytechnic 
National University, UKRAINE, Lviv, S. Bandery street 12, 

konon.mobind@gmail.com 

2. Branch "Directorate for the construction of Dniester PSP" 
PJSC Ukrhydroenergo, UKRAINE, Chernivtsi region, 

Sokyryany district, w. Vasilyevka, st. Central 71, 60232 

Abstract – Processed data from the leveling 

network altitude Dniester PSPP for the period 1999-

2018 year. The data used to determine the average 
speed of vertical displacement points and mapping-

pattern of the average annual velocity of vertical 

movement points. The analysis identified three zones: 

a zone of subsidence, uplift and fixed area. 

Кеуwords – geodynamics; vertical displacement; 

zones; leveling; Dniester PSPP 
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КОМПЛЕКСНЕ ОБРОБЛЕННЯ 

ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОДЕЗИЧНИХ 

ВИМІРЮВАНЬ 

Самойленко Олександр1, Сергій 

Сикал2* 

1. Науково-виробничий інститут геометричних, 
механічних та віброакустичних вимірювань ДП 

«Укрметртестстандарт», вул. Метрологічна, 4,м. Київ, 
Україна, 03143 E-mail: asam@ukrcsm.kiev.ua 

2*. Кафедра інженерної геодезії, Київський 
національний університет будівництва та архітектури, 

Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680 E-
mail: sergsykal@gmail.com 

В даній публікації запропоновані Умовна 

система координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ як 

проміжна між Міжнародною референсною 

системою відліку ITRF20ХХ та, також запропо-

нованою авторами, Колійною системою коорди-

нат Укрзалізниці КСКУ-20ХХ, яка максимально 

відповідає технічним і організаційним вимогам до 

робіт, що виконуються на колії та біля неї, а також 

придатна для забезпечення навігації потягів. 
Ключові слова: системи координат УСКУ-

20ХХ та КСКУ-20ХХ; залізнична колія; 

нормативні документи; геодезичні мережі; ГНСС-

приймачі. 

Постановка проблеми 

Одним зі шляхів забезпечення підвищення 

ефективності роботи Укрзалізниці є впровадження 

нових вимірювальних та інформаційних техно-

логій, а також нових методів обробляння резуль-

татів вимірювань, зберігання та використання 

одержаних результатів. До нових технологій 

вимірювань відносяться не тільки технології 
застосування електронних тахеометрів і цифрових 

нівелірів, а й технології застосування глобальних 

навігаційних супутникових систем (ГНСС) і 

лазерного сканування. Одною з передумов впро-

вадження перерахованих передових технологій є 

створення Системи координатно-часового забез-

печення роботи Укрзалізниці (далі – Системи) 

[1], призначеної для збирання, збереження, оброб-

ляння та комплексного використання службами та 

підрозділами Укрзалізниці всієї інформації, яка 

так чи інакше зв’язана з просторовими коорди-
натами об’єктів Укрзалізниці та їх зміною у часі.  

Система наповнюється та використовується 

всіма службами та підрозділами Укрзалізниці та 

залізниць України, а також підрядними органі-

заціями (геодезичними підрозділами Укрзалізниці, 

геодезичними підрядними та проектними органі-

заціями, службами колійного господарства, 

центру механізації колійних робіт, енергозабез-

печення, управління майном, кадастру тощо) на 

всіх етапах, коли визначаються чи застосовуються 

координати. Кожний з користувачів постачає у 

Систему та бере з неї свою специфічну інфор-

мацію, але у прив’язці до координат і часу. 

У кінцевому результаті будуть вирішуватися 
завдання, пов’язані з визначенням місцеполо-

ження, швидкості та прискорення рухомих 

об’єктів на колії і управлінням ними в просторі й 

часі, в тому числі забезпечення їх навігації в 

реальному часі. Без координатно-часового забез-

печення, що засноване на використанні переважно 

глобальних навігаційних супутникових систем 

(ГНСС) [14], це неможливо. 

Отже, у даній статті подана Умовна система 

координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ як 

проміжна між Міжнародною земною референс-
ною системою відліку ITRF20ХХ, в якій працю-

ють ГНСС-приймачі, та запропонованою Колій-

ною системою координат Укрзалізниці КСКУ-

20ХХ, в якій будуть вирішуватися згадані вище 

завдання.Ці системи координат доповнюють одна 

одну та дозволять вирішувати будь-які завдання 

як в статиці, так і в русі в реальному часі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, 

які стосуються даної проблеми 

Аналіз діючих нормативних документів 

Укрзалізниці [7, 8, 9] свідчить про те, що 

залізничники не вирішували питання щодо 
впровадження нових методів вимірювань та 

визначення геометричних параметрів колії 

залізниць і місцеположення інших об’єктів. Про 

впровадження нових систем координат, які б 

багато десятиліть забезпечували впровадження 

досягнень технічного прогресу, в Укрзалізниці 

відповідно до [11], не було й мови. Хоча деякі 

автори [13] звертали увагу на важливість 

впорядкування систем координат.  

Протягом десятиліть на залізницях України 

домінують традиційні геодезичні методи й засоби 

вимірювань, які базуються на використанні 

мірних стрічок та оптичних геодезичних приладів 

[7, 9] або суто механічних засобів вимірювальної 

техніки (рулетки, рівні, лінійки). Рекомендується 

робити вимірювання навіть «на око» [7, 8]. 

Що стосується нормативно-методичних 

документів Укрзалізниці [9], то в них сказано, що 

координати точок планового обґрунтування 

обчислюють, як правило, в станційній (умовній) 
системі координат. Не виключена можливість 

визначення координат як в державній системі 

координат, так і в системі координат WGS-84. Усе 

розраховано на примітивний локальний підхід у 

локальних або місцевих системах координат, 

застосування яких розуміється само собою. А 
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наслідком цього є робота всіх структурних 

підрозділів (ПЧ, КМС, ЕЧ та інших) Укрзалізниці 

в своїх (умовних) системах координат, на підставі 

чого можна зробити висновок про відсутність 

єдиної системи координат для забезпечення всіх 

робіт на залізницях України. Це ускладнює 

застосування нових технологій вимірювань, таких 

як ГНСС, координацію робіт різних підрозділів і 

підрядників, багаторазове використання одних і 

тих самих координат і інших даних тощо.  
Поява сучасних геодезичних приладів [13] 

вимагає негайних оперативних рішень щодо 

перегляду, зокрема, методів визначення гео-

метричних параметрів залізничних колій та 

забезпечення можливості моніторингу за допо-

могою ГНСС колій залізниць у часі. Застосування 

запропонованих систем координат дозволить 

створити необхідну основу для наповнення та 

використання програмних комплексів геоінформа-

ційних систем (ГІС) та отримувати динаміку зміни 

геометричних параметрів колій та інших об’єктів 
із плином часу. 

 

Мета роботи: удосконалення визначення 

геометричних параметрів залізничних колій, їх 

місцеположення та місцеположення інших об’єк-

тів інфраструктури через впровадження нових 

методів вимірювань та методів оброблення їхніх 

результатів на базі нових систем координат. 

 

Постановка завдання: розглянути матема-

тичну основу запровадження Умовної системи 

координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ як про-
міжної між Міжнародною земною референсною 

системою відліку ITRF20ХХ та запропонованою 

основною Колійною системою координат 

Укрзалізниці КСКУ-20ХХ, проаналізувати їхні 

основні складові та перспективи практичної 

реалізації. 

Основний зміст роботи 

Колійні машини та колієвимірювальні вагони, 

які курсують на залізницях України, при вико-

нанні ремонтних робіт не мають у своєму складі 

високоточних ГНСС-приймачів. Тому вони не 

здійснюють прив’язки в кінематичному режимі 

вимірювань, виконуваних ними робіт до пунктів 

геодезичної реперної мережі у вигляді перма-

нентних (постійно діючих) ГНСС-приймачів, 
мережа яких (ще недостатньо щільна) існує в 

Україні. Тому використання колійних машин та 

колієвимірювальних вагонів у повністю автома-

тичному режимі – неможливо. 

Найбільш перспективним напрямком щодо 

виконання вимірювань для підготовки вихідних 

даних для виправки колії (в плані і профілі) є 

формування файлів з використанням інтегрованих 

колієвимірювальних комплексів, наприклад, 

колієвимірювальних візків Amberg Technologies 

AG (Швейцарія); Terra Vermessunger AG 

(Швейцарія); TrimblеGedo CE (Німеччина); 

LeicaSiTrack: One (Швейцарія) [12], які в 

автоматизованому режимі визначають просторове 

положення та деякі геометричні параметри 

рейкової колії. За результатами оброблення цих 

результатів вимірювань формуються дані, що 

використовуються для вводу в комп’ютер машин 

важкого типу, для виконання колійних робіт. 

Виконання таких і багатьох інших робіт буде 
більш ефективним при застосуванні єдиної на всю 

країну системи координат Укрзалізниці, матема-

тично пов’язаною з Міжнародною земною рефе-

ренсною системою координат (ITRS). 

Встановленим на колієвимірювальному візку 

ГНСС-приймачем вимірюються просторові 

координати в Міжнародній земній референсній 

системі відліку ITRF20ХХ (реалізація ITRS на 

епоху ХХ), які самим приймачем перераховуються 

в геодезичну систему координат і одержуються 

геодезичні широта iB , довгота iL  та висота iH  

на загально земному еліпсоїді, наприклад, GRS-80 

в геодезичній системі WGS-84. За виміряними 

значеннями міжрейкової відстані та підвищення 

однієї рейки над іншою і ще деякими даними, 

результати вимірювань ГНСС-приймачем приво-
дяться до фактичної осі колії. Такі вимірювання 

доцільно проводити з кроком 1…3 м вздовж осі 

колії. Таким чином, фактична вісь колії, через 

похибки вимірювань і деформації колії, буде 

являти собою деяку ламану в плані і профілі 

лінію. 

Перш ніж перейти до викладення послідо-

вності обчислень наведемо відомі формули [2, 6] 

для обчислення радіусу меридіану та першого 

вертикалу в точці на поверхні еліпсоїду з 

геодезичними координатами – широтою B  і 

довготою L :  
2/322 )sin1()1(  BeeaM ; 

(1) 
2/12 )sin1(  BeaN  

де a  - велика піввісь еліпсоїда; 

22 2  e  - квадрат першого ексцентриситету; 

  - стиснення еліпсоїду. 

 

1. Послідовність обчислень в Умовній системі 

координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ в пласких 

прямокутних координатах 

1. У базу даних Системи (БД) скидаються 

файли з виміряними за допомогою ГНСС-

приймачів геодезичними координатами точок на 

осі колії – геодезичними широтою iB  і довготою 

iL , виражених у радіанах, і геодезичною висо-

тою над еліпсоїдом iH , а також іншими гео-

метричними параметрами колії, що вимірюються 

8



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

колієвимірювальним візком. 

2. Для кожної колії обирається початок 

колійної системи координат і за допомогою 

ГНСС-приймача визначаються його геодезичні 

широта 0B  і довгота 0L . Їх широта і довгота 

виражені у радіанах заносяться в БД. 
3. При обробленні вибирається невелика 

ділянка колії (така, щоб лінійні викривлення при 

проектуванні на площину були незначні), яка 

об’єднує декілька структурних елементів колії 

(прямих, перехідних і кругових кривих). За 

геодезичними координатами розраховуються 

пласкі прямокутні координати, в прямокутній 

конформній системі координат Гауса-Крюгера, 

всіх точок які належать до цих структурних 

елементів за наведеними нижче формулами з [2-

6]. 

Відстані за меридіаном від екватора до точок з 

широтою 0B  і iВ  обчислюються за формулами: 

0
8

0
6

0
4

0
2

000

8sin
8

6sin
6

4sin
4

2sin
2

B
a

B
a

B
a

B
a

BaX




 

(2) 

ii

iiii

B
a

B
a

B
a

B
a

BaX

8sin
8

6sin
6

4sin
4

2sin
2

86

42
0





 

де 0a , 
2a , 

4a , 6a , 8a  - деякі коефіцієнти, які 

залежать від геометричних параметрів 
конкретного еліпсоїда, що перераховані після 

формули (1). 

Пласкі прямокутні координати в прямокутній 

конформній системі координат Гауса-Крюгера 

обчислюються за спрощеними формулами: 

iiiiiii BNlBNLLy coscos)( 0  ; 

(3) 
0sin

2
XB

l
yXx i

i
iii   

Більш компактними формулами для обчис-

лення координати ix , але такими якими реко-

мендовано користуватись тільки в межах України 

є формули: 

0BBB ii  ; 2/)( 0BBB im   (4) 

;2cos

2cos
8

)1(

33

22

imimi

mimi

BBBMB

B
eea

BMX










 

 

 
(5) 

ii XXx  0   (6) 

Координати ix , iy  є координатами в Умовній 

системі координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ. 

4. Виконується апроксимація цих координат 

прямими, клотоїдами та колами, відповідно, на 
прямих ділянках колії, перехідних та кругових 

кривих. За результатами обчислень визначаються 

координати характерних точок колії і інші 

необхідні геометричні параметри: 

- для прямих – координати початку і кінця 

прямої, а за ними їх довжина і азимут, а між 

прямими кути повороту траси; 

- для кругових кривих – їх радіус, координати 

центра кола, а також їх довжина та координати 

початку і кінця кривої; 

- для перехідних кривих – зміщення між 
прямою і кривою, їх довжина, координати початку 

і кінця перехідних кривих. 

Розрахунки перерахованих вище координат і 

геометричних параметрів в процесі апроксимації, 

а також розрахунки їх точності, є темою окремого 

розгляду. Наведемо тільки деякі розрахунки для 

розуміння процесу формування колійних 

координат: 

2

1

2

11 )()(   iiiiii yyxxSp  
(7) 
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2

11 )()( iiiiii yyxxSp  
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 iiiii 11    ; iii RkSk   (9) 

де 0x , 0y ; 
1x ,

1y … ix , iy  - координати початків і 

кінців прямих одержані з апроксимації; 

iiSp 1 , 1iiSp , … - довжини прямих в проекції на 

площину; 

ii 1 , 1ii , … - дирекційні кути прямих на 

площині виражені в радіанах; 

i  - кут повороту колії в горизонтальній площині 

виражений в радіанах; 

iRk  - радіус кола колії в горизонтальній площині 

одержаний з апроксимації;  

iSk  - довжина горизонтальної кривої. 

5. Вибирається наступна ділянка колії і 

перераховані вище обчислення повторюються. 

 

2 Послідовність обчислень в Колійній системі 

координат Укрзалізниці КСКУ-20ХХ в пласких 

прямокутних координатах 
За довжинами структурних елементів колії – 

довжинами прямих та кругових кривих, визна-
ченими за формулами (7) та (9), а також за визна-

ченими довжинами перехідних кривих, визна-

чаються координати характерних точок в Колій-

ній системі координат Укрзалізниці КСКУ-

20ХХ, як суми відповідних довжин. Докладне 

викладення обчислень колійних координат не є 

предметом даної публікації, тим не менш 

наведемо декілька формул:  

9
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011 SpxK  ;  0111 dxx KK  ; 
(10) 

 112 Skxx KK   ; … Kix =…, 

1Kx , 
1Kx , 

2Kx … Kix … - горизонтальні колійні 

координати першої і наступних характерних точок 
колії (довжина колії в проекції на площину від 

початкової точки колії); 

01d  … - довжина першої і наступних перехідних 

кривих. 

В узагальненому вигляді, без подробиць, 

горизонтальна колійна координата точок колії 

обчислюється за формулою: 

   SkdSpxKi
; 

  SkdSp ,,  - відповідно суми довжин 

прямих ділянок, перехідних кривих та кругових 

кривих до характерної точки з номером i . 

Відхилення точок фактичної осі колії та будь-

яких інших точок від дійсної осі колії одержаної з 

апроксимації перпендикулярно до неї і є другою 

колійною координатою. 

За обчисленими за формулами (10) та 

аналогічними формулами горизонтальними коор-

динатами характерних точок на площині, визна-

чаються геодезичні координати цих характерних 

точок. Саме вони будуть використовуватися для 

забезпечення обчислення положення рухомої 

платформи на коліях у режими реального часу. 

Зважаючи на відносно невеликі відстані від 
початкової точки ділянки до всіх інших точок для 

обчислення геодезичних координат можливо 

застосувати два варіанти наближених формул, в 

тім, точність яких цілком достатня для вирішення 

поставленої задачі. 

Перший варіант: 
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Другий варіант: 
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Висновки щодо точності та оптимальності 

застосування першого та другого варіанту 

необхідно зробити за окремими дослідженнями. 
 

3 Послідовність обчислень в Колійній системі 

координат Укрзалізниці КСКУ-20ХХ в 

геодезичних координатах 
Перспективним є варіант обчислень, коли 

вирішення завдання обчислення колійних 

координат виконується без переходу на площину і 

назад на еліпсоїд, а виконується безпосередньо на 

еліпсоїді. Геодезичні координати, в цьому 

випадку, є фактично координатами в УСКУ-20ХХ. 

При цьому, виконується апроксимація 

безпосередньо геодезичних координат на еліпсоїді 
виражених в радіанах. Тобто, обчислюються 

безпосередньо з апроксимації геодезичні 

координати характерних точок описаних у п. 4 

розділу 1 основної частини статті.  

Далі, теоретично, повинні обчислюватися 

довжини та азимути геодезичних ліній за 

формулами наведеними в [2] або [3]. Але, 

зважаючи на невеликі відстані між точками, 

подальші обчислення приростів колійних 

координат можуть здійснюватися безпосередньо 

за геодезичними координатами за спрощеними 
формулами:  

2
1

2
11 )cos)(())(( miimiimii BLLNBBMSp    

(17) 

2
1

2
11 )cos)(())(( miimiimii BLLNBBMSp    

(18) 
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 iii RSk 

 
(22) 

 

mM  та mN  - радіуси меридіану та першого 

вертикалу обчислені за аргументом mB  за 

формулами (1). 

Висновки 

Використання запропонованих систем 

координат УСКУ-20ХХ та КСКУ-20ХХ на 

залізницях України дозволить:  

1. Використовуючи ГНСС забезпечити 

однозначне визначення положення рухомого 

об’єкту на колії або будь-якого елементу колії чи 

інфраструктури, а також їх деформацій і дефектів 

в режимі реального часу; 

2. Забезпечити вимірювання координат колії і 

іншої інфраструктури Укрзалізниці, відносно 

найближчих пунктів геодезичної мережі, з СКП не 
більше 1…3 см в плані і 2-5 см по висоті та 10 см 

в межах країни; 

3. Знизити експлуатаційні витрати Системи за 

рахунок високої мобільності і оперативності 

вимірювань і знаходження необхідних точок за 

виміряними координатами, універсальності і 

багаторазовості використання одних і тих самих 

даних; 

4. Забезпечити проектування, модернізацію, 

будівництво та ремонт колії, верхньої будови 

шляху та об’єктів інфраструктури.  

5. В перспективі, забезпечити визначення 
пікетажного положення потягів в режимі 

реального часу в русі на будь-якій швидкості з 

похибкою порядку 1 метра.  
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The article describes the conditional coordinate 
system of JSC «Ukrzaliznytsia» USKU-20XX as the 
intermediate system between the International Earth 
Reference Frame ITRF20ХХ, in which the GNSS 
receivers work, and the offered KSKU-20ХХ 
Coordinate System of JSC ‘Ukrzaliznytsia’, in which 
there will be solved the problems, related to location, 
speed and acceleration of moving objects on the track, 
and their control in space and time, including 
provision of their navigation in real time. These 
systems meet technical and organizational 
requirements for the work performed on the track and 

 

near it at maximum rate, and are also suitable for 

providing trains’ navigation, which in its turn will 

allow all services, enterprises and units of JSC 

«Ukrzaliznytsia» to quickly, precisely and 

unambiguously locate on the map and space not only 

any objects (switches, catenary masts, platforms, 

boundaries of land plots, etc.), but also problems 

occurred with them. 

Keywords: Conditional coordinate system, Track 

coordinate system, Ukrainian Railways, formulas, 

approximation, calculations, infrastructure. 
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УДК 528.18 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ПІДКРАНОВИХ 

КОЛІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЕЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА 

Ольга Смірнова*, Софія Кльось, 

Вікторія Тритяк
 

 Кафедра інженерної геодезії, Національний університет 
«Львівська політехніка», вул. С. Бандери 12, Львів, 

Україна, 79013 

Основною метою проведених досліджень є 

перевірка геометричних параметрів підкранових 

колій з використанням електронного тахеометра в 

машинному залі на компресорній станції (КС) 

«Рогатин». Актуальним та важливим є впровад-

ження нових технологій для геодезичного контро-

лю експлуатаційної надійності підкранових колій. 

Використання електронних тахеометрів дозволяє 
швидко досягти необхідної точності геодезичого 

контролю геометричних параметрів підкранових 

колій у ході їх експлуатації та знизити час і 

працемісткість виконання геодезичних робіт.  

Cпостереження за зміщеннями підкранових 

колій виконувалось електронним тахеометром 

Topcon GTS-233. В результаті було обчислено 

просторові координати головок рельсів та 

визначені нестворності планового положення 

рельсів і різниці висотного положення головок 

рельсів. З аналізуотриманих результатів зроблено 
висновок, що геометричні параметри підкранових 

колій відповідають встановленим вимогам. 

Ключові слова – підкранові колії; геометричні 

параметри; геодезичний контроль; нестворність 

положення колій; висотне положення головок колій.  

Вступ 

Сучасна компресорна станція є складовою ма-

гістрального газопроводу і призначена для забез-

печення його продуктивності. КС – це великий і 

складний комплекс, який забезпечує основні тех-

нологічні процеси по підготовці і транспорту-

ванню газу. 
Для безпечної експлуатації компресорних 

станцій необхідно забезпечити ефективну та без-

перервну робота вантажопідіймальних механізмів. 

Деформації та зміщення рейок підкранових колій 

можуть призвести до пошкодження коштовного 

обладнання. Тому необхідний періодичний геоде-

зичний контроль геометричних параметрів підкра-

нові колії.  

Постановка проблеми і аналіз останніх 

досліджень 

При досліджені геометричних параметрів під-

кранових колій виконують контроль горизонталь-

ності, прямолінійності і паралельності підкра-

нових колій. Класично горизонтальність перевіря-

ли шляхом нівелювання головок рейок, а прямо-

лінійність і паралельність створними методами, 

боковим нівелюванням [Баран, П.И., 1991]. Але ці 

способи є трудомісткими і не забезпечує опера-

тивності вимірювань. Останнім часом для гео-

дезичного контролю підкранових колій почали 
використовувати електронні тахеометри. Розробці 

та вдосконаленню методик виконання цих робіт з 

використанням електронних тахеометрів присвя-

чені [Бурак К.О, 2010, 2011, 2012].  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Основою для розроблення методики виконання 

робіт зі знімання планово-висотного положення 

підкранових колій є вимоги нормативних 

документів до точності визначення координат 

[ДНАОП, 2007]. 

Контроль геометричних параметрів підкра-
нових колій складається з наступних операцій: 

перевірка горизонтальності, прямолінійності і 

паралельності підкранових рельсів [Бурак К.О., 

2012]. 

Планово-висотне знімання виконане у серпні 

2018р. Перевірка геометричних параметрів 

підкранових колій проводилась в машинному залі. 

(див.рис.1.) 

 

Рис.1. Схема розташування підкранових колій 

Результати 

В результаті роботи було обчислено 

просторові координати головок рельсів та 
визначені нестворності планового положення 

рельсів і різниці висотного положення головок 

рельсів. Визначили середні значення СКП 

положення рельсів – 1,1 мм у плані, та 0,2 мм по 

висоті, за допустимих 2 мм та 1 мм відповідно.  

 На планове положення головок рельсів діють 

наступні допуски: відхилення по осі рельса від 

створу – 15 мм; відхилення ширини колії від 

проектної – 15мм. [ДНАОП, 2007] 

На вертикальність підкранових колій встанов-

лено наступні допуски: різниця висот головок двої 

рельсів на сусідніх колонах – 20 мм; різниця висот 
головок одного рельса на сусідніх колонах – 

15мм; різниці висот головок одного рельса – 25мм 

[ДНАОП, 2007]. 

Результати планового знімання підкранових 

колій в машинному залі на КС «Рогатин» приве-
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дені в таблиці 1. Знак «+» відповідає зміщенню 

вліво від вісі рельса в напрямку зростання 

нумерації колон, а знак «-» – зміщенню в праву 

сторону.  
Таблиця 1 

Обчислені координати головок рельсів 

№ 

Реальне 

планове 

положення , 
мм 

Оптимальн

е планове 

положення, 
мм 

Величина 

рихтовки, 
мм 

А В А В А В 

1 0 0 0 0 0 0 

2 12 -7 12 -7 0 0 

3 14 -9 14 -9 0 0 

4 11 -13 11 -13 0 0 

5 10 -9 10 -9 0 0 

6 11 -6 11 -6 0 0 

7 8 -2 8 -2 0 0 

8 5 -5 5 -5 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 

 

Для аналізу висотного положення підкранових 

колій ми обчислили різницю висот головок 

рельсів відносно колони №8 рельса, оскільки вона 

має мінімальне значення висоти, рисунок 2. 

 

Рис. 2. Реальне висотне положення рельс 

підкранових колій машинного залу на КС 

«Рогатин» 

Висновки 

За результатами проведених геодезичних робіт 
по спостереженні за геометричними параметрами 

підкранових шляхів КС «Рогатин» можна зробити 

висновок, що положення підкранових шляхів 

забезпечують вимоги щодо їхньої стійкості та 

безпечної роботи основних вузлів обладнання 

компресорної станції.  

Використання електронного тахеометру для 

контролю геометричних параметрів підкранових 

колій зменшило час виконання геодезичних 

досліджень без втрати їх ефективності.  
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INVESTIGATION OF GEOMETRIC 

PARAMETRES OF CRANE TRACKS 

BY THE MEANS OF ELECTRONIC 

TACHEOMETER 

Olha Smirnova*, Sofiia Klos, Viktoriia 

Trytiak 

Department of Engineering Geodesy, Lviv Polytechnic 
National University, 12 Bandery srt., Lviv, Ukraine, 79013 

The main objective of the research is the 

verification of the geometric parameters of the crane 

tracks using an electronic tacheometer in the 

machinery hall at the Rohatyn compressor station 
(CS). 

The implementation of modern technologies for 

geodetic control of operational reliability of crane 

tracks is still relevant and important task. The use of 

electronic tacheometer allows to achieve quickly the 

required accuracy of geodetic control of the geometric 

parameters of the crane tracks during their operation 

and to reduce the time and complexity of the geodetic 

works. 

The crane tracks displacements observations is 

performed by the Topcon GTS-233 electronic 

tacheometer that allows us to conclude that the 

geometric parameters of the crane tracks ensure the 

established requirements. 

Key words – crane tracks; geometric parameters; 
geodetic control; insolubility of the tracks position; 

altitude position of the tracks. 
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УДК 528.18 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ 

ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ 

МЕТОДОМ GNSS У RTK ТА PPP 

РЕЖИМАХ 

Анатолій Віват, Наталія Назарчук*, 

Христина Крива 

Кафедра інженерної геодезії, НУ «Львівська 
політехніка» natalianazarchuk14@gmail.com 

На сьогоднішній день метод GNSS (Global 

Navigation Satellite System) набуває все ширшого 

застосування. Він являє собою систему 

супутникової навігації, яка створена з метою 

визначення координат об’єктів у просторі. GNSS 

системами є: GPS (Global Navigation System, 

USA), ГЛОНАСС(Росія), Galileo (Європейський 
союз), BeiDou (Китай). 

Гіперболічний ріст технологій в області GNSS 

та потреб суспільства привів до існування у 2018 

році сорока підприємств виробників GNSS 

обладнання та прикладного програмного 

забезпечення, п’яти виробників технологій та 

наукового програмного забезпечення. Практично 

щороку уточняють моделі тропосфери, іоносфери 

та підвищують точності визначення координат 

методом GNSS [GNSS report, 2018].  

Нами, під час курсу «GNSS технології в 
інженерній геодезії» проведено аналіз технологій, 

які використовують для точного визначення 

положення. Досліджено точність визначення 

координат сучасними технологіями RTK (Real 

Time Kinematic) та PPP (Precise Point Positioning). 

Ключові слова: точність RTK; точність PPP; 

дослідження точності визначення координат 

GNSS методом, метод GNSS, статичний режим. 

Вступ 

Статичний метод є «класичним» методом 

супутникових вимірів, де сесії вимірювань вико-

нуються декількома нерухомими приймачами. 
Статичний метод забезпечує найвищу точність, 

вимагаючи найдовшого часу спостережень. Цей 

метод використовується для наукових задач. 

Геодезичне виробництво, економлячи час, засто-

совує нові методи: RTK та PPP, де координати 

точок визначаються за 5-10 секунд. 

RTK - це режим кінематики в реальному часі, 

де використовується один приймач та мережа 

базових станцій. Основна концепція полягає у 

прогнозуванні та зменшенні впливу помилок, 

визначених на базовій станції та передачі попра-
вок на роверний приймач засобами зв’язку радіо, 

або GSM стандарту. Рекомендована віддаль між 

базовими станціями є 50 – 100 км. 

PPP - це технологія позиціонування, яка 

моделює та зменшує помилки системи GNSS, 

забезпечуючи високий рівень точності визначення 

положення роверного приймача. Поправки 

супутникових годинників, орбіти, іоносфери, 

тропосфери моделюються у мережі глобальних 

еталонних наземних базових станцій. Далі 

передаються на геостаціонарний супутник і вже з 

супутника – користувачу. Прийняті поправки 

підвищують точність роверного приймача до 
декількох дециметрів. Перевага PPP – це менша 

густина базовими станціями, супутниковий 

зв'язок, глобальність.  

Для досліджень використаємо метрологічний 

підхід, де визначувану величину порівнюють з 

відомою, мінімум на один порядок точнішою. 

Такою величиною є координати перманентної 

станції SULP, встановленої 01.06.2001 р. на 

фундаментальному пункті головного корпусу 

Львівської політехніки. Станція SULP входить 

практично до всіх світових сервісів збору та 
аналізу GNSS даних. Її координати задають 

Світову ITRF та Європейську ETRF системи 

координат. Стабільність та точність визначення 

координат станцій SULP підтверджено присвоєн-

ням їй класу А. Далі статичною технологією 

довгою сесією передамо координати на пункти 

мережі Geoterrace, що закріплені на даху другого 

корпусу Львівської політехніки. Зробимо це у 

декілька сесій та декількома приймачами. Визна-

чимо координати пунктів у прикладному програм-

ному забезпеченні з використанням точних ефеме-

рид та таблиць калібрації антен. У цей же момент 
часу проведемо спостереження досліджуваним 

приймачем. Порівняємо координати у міжна-

родній та Національній системі координат, також 

визначимо репрезентативність точності від обра-

жуваної на дисплеї контролера. 

Мета 

Дослідити точність визначення координат у 

режимах RTK та PPP. 

Аналіз останніх досліджень 

Ще у 1964 р І. Сміт запатентував систему 

супутників, що передають коди часу на 

радіохвилях, які реєструють на Землі у вигляді 

затриманих у часі сигналів, створюючи, таким 

чином, гіперболічні лінії положення. Це дракон-

цепція визначення координат кодовим методом 

[Smith, 1964]. У 1970 р Р. Істон зареєстрував 

патент, на якому базується концепція порівняння 

фаз сигналів з двох та більше штучних супутників 

Землі [Easton, 1970]. Використання фази несучої 

хвилі сигналу GNSS для значно точніших вимірів 

векторів почалось з роботи дослідницької групи 

Массачусетського технічного університету, вико-

наних у 1976-78 рр, у якій доведено можливість 
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досягнення міліметрового рівня точності методом 

радіоінтерферометрії з наддовгою базою. Вперше 

продемонстрували можливість досягнення мілі-

метрової точності визначення векторів шляхом 

опрацювання різниць фаз сигналів GNSS [Rogers, 

1978]. Перший метод для геодезичних засто-

сувань, який передбачає безперервну роботу як 

мінімум двох приймачів протягом кількох годин, 

назвали статичним. Другий метод, де один з прий-

мачів є рухомим та сесія вимірювань триває 

декілька секунд назвали кінематичним. Третій 

метод, який передбачав розміщення у фіксованій 

точці приймача та радіоканалу зв’язку для пере-

дачі поправок на рухомий приймач, назвали 

різницевим (диференційним DGNSS) [Remondi, 

1986]. 

В Україні технологічне обладнання та про-

грамний продукт для забезпечення визначення 

координат у RТК режимі є на високому рівні. За 

період в десять років створено п’ять окремих 

сервісів для передачі поправок у реальному часі 

(Zakpos, СКНЗУ, TNT-TPI, System-net, Geoterrace). 

Кожна з них використовує спеціальне програмне 

забезпечення фірм Leica, Trimble, Topcon та 

наземні GNSS станції. Загалом на 2018 рік на 

території України налічують 300 станцій. Мережа 
Zakpos та System-net повністю автоматизовані. 

Користувачу необхідно тільки зареєструватись, 

ввести адресу, порт, ім’я та пароль. Мережа у 

повідомленнях RTCM автоматично передасть 

параметри перетворення Гельмерта, проекцію та 

геоїд, тобто на дисплеї приймача користувач 

побачить координати у необхідній Національній 

системі у тій чи іншій зоні. Якоюсь мірою це 

перевага і недолік технології RTK, бо визначені 

координати не можна опрацювати вдруге, як при 

статичних. У дослідженнях [Савчук, 2009, 
Задемленюк, 2010] встановлено, що при сприят-

ливих умовах, сервіс Zakpos дає можливість 

протягом декількох секунд визначити координати 

з точністю 5-10 см на віддалі від базових станцій 

близько 100 км. У роботі [Віват, 2011] на НГП 

Бережани встановлено, що точність визначення 

координат методом RTK є у межах 5 см, при 

використанні мережі базових станцій Zakpos та 

технологію віртуальної базової станції. 

Технологія PPP менш точна, але для задач 

точного землеробства цілком підходить, оскільки 

забезпечує точність 10-20 см та не потребує GPRS 
покриття, оскільки поправки отримують по супут-

никовому зв’язку. не вимагає великої густини 

наземних перманентних станцій оскільки поправ-

ки отримують від геостаціонарних супутників. 

Методика 

Дослідження виконували на закріпленій мере-

жі пунктів лабораторії Geoterrace, яка знаходиться 

на даху Інституту геодезії Національного універ-

ситету “Львівська політехніка” 

Дослідження умовно розділили на 3 етапи: 

1. визначення координат чотирьох пунктів 

мережі Geoterrace № 5, 7, 10, 15 GNSS методом у 

статичному режимі чотиригодинною сесією двома 

комплектами приймачів Leica GX1230 та South 

S82T; 

2. дослідження точності визначення координат 

всіх пунктів GNSS методом у RTK режимі 

приймачем Stonex S800A; 
3. дослідження точності визначення координат 

GNSS методом у PPP режимі приймачем Stonex 

S800A.  

У таблиці 1 наведено основні технічні харак-

теристики GNSS приймачів, які використовували 

для статичних та RТК режимів.  

Таблиця 1 

Технічні характеристики приймачів 

N Зображення Виробник Точність 

1 

 

Leica-

Geosystems 

 

GX1230 

AX1202 

Статика: 

5 мм + 

0,5 ppm 

 

RTK: 

10 мм + 

1 ppm. 

2 

 

South 

 

S82T 

Статика: 

2,5 мм + 

1 ppm 

 

RTK: 

10 мм + 

1 ppm 

3 

 

Stonex 

 

S800A 

Статика: 

2,5 мм+ 1 

ppm 

 

RTK: 

8 мм + 

1 ppm 

 

Мережа лабораторії Geoterrace складається з 

дев’ятнадцяти пунктів з примусовим центруван-

ням (рис.1). Один з пунктів та спосіб фіксування 

центра наведено на рисунках 2 – 3.  

 

Рис. 1. Схема мережі пунктів Geoterrace 
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Рис 2. Пункт № 5 мережі Geoterrace 

 

Рис. 3. Фіксування центра пункта 

Опрацювання статичних спостережень викона-

но у програмному забезпеченні Leica Geo Office 

5.0.0, з використанням точних ефемерид та коор-

динат перманентної станції SULP (система коор-

динат ETRS89 на епоху ETRF2000). Алгоритм 

опрацювання даних в ПЗ LGO наведені на рис. 4.  

 

Рис. 4. Алгоритм опрацювання даних в ПЗ 

LGO 

У таблиці 2 наведено врівноважені координати 

пунктів визначених статичним методом та середні 

квадратичні похибки. 

Дослідження точності визначення координат 
пунктів GNSS методом у RTK режимі виконали 

приймачем S800A італійського виробництва 

Stonex. Прилад базований на платі Hemisphere - 

eclipse P328, що може визначати координати 

технологією PPP використовуючи L-band зв'язок 

та глобальну мережу Atlas. Також прилад 

забезпечує технологію aRTK, де при втраті GSM 

чи УКВ зв’язку з базовими станціями приймач 

автоматично переходить на супутниковий зв'язок і 

до десяти хвилин моделює поправки для 

забезпечення фіксованого рішення визначення 

координат.  

Таблиця 2 

Координати пунктів, визначені у статичному 

режимі 

№ 

точки 
X, м Y, м Z, м 

G5 
3765357,829 

с.к.п.=3,4 мм 

1677385,963 

с.к.п.=1,1 мм 

4851311,023 

с.к.п.=2,1 мм 

G7 
3765362,244 

с.к.п.=0,1 мм 

1677382,379 

с.к.п.=0,1 мм 

4851308,854 

с.к.п.=2,8 мм 

G10 
3765368,805 

с.к.п.=0,6 мм 

1677377,063 

с.к.п.=0,1 мм 

4851305,636 

с.к.п.=2,3 мм 

G15 
3765379,646 

с.к.п.=2,0 мм 

1677368,160 

с.к.п.=1,2 мм 

4851300,312 

с.к.п.=1,9 мм 

 

Визначення координат у режимі RTK виконали 

на всіх пунктах мережі Geoterrace. Спостереження 
виконували від трьох локальних мережах перма-

нентних станцій: ZAKPOS, System.NET, Geo-

terrace. Нами встановлено деякі недоліки цих 

мереж. Наприклад, координати перманентних 

станцій мережі System.NET зафіксовані у міжна-

родній системі координат ITRS2000; мережа пер-

манентних станцій Geoterrace не передає поправок 

до системи СК-63 та висоти геоїда для отримання 

Балтійської системи висот. Це все зумовлює 

неоднозначність визначення координат у Націо-

нальних системах. Тому прийнято рішення порів-
нювати координати визначені у Европейській 

системі координат ETRS-89, та користуватись ме-

режею Zakpos, оскільки вихідні координати пер-

манентних станцій зафіксовані у цій системі 

координат.  

Для дослідження точності RTK приймач 

прикріплювався на пункті за допомогою закріп-

ного конусного гвинта (див. рис.3). Фіксування 

центру є однозначне та високоточне як для 

статичного так і для RTK режиму визначення 

координат. Висоти пунктів міряли за допомогою 

штангенциркуля три рази. Середнє значення 
записували в пам'ять пристрою під час знімання. 

Вимірювання на кожному з пунктів викону-

валося десять разів, для підвищення точності та 

для визначення числа прийомів. 

У таблиці 4 наведені різниці координат визна-

чених у режимах статика та RTK для чотирьох 

пунктів. 

Таблиця 4 

Різниці координат у режимах Статика та RTK 

№ ∆X, мм ∆Y, мм ∆Z, мм 

G5 3,7 5,2 -0,9 

G7 2,3 3,5 5,9 

G10 -4,5 -6,4 -2,7 

G15 -0,5 -0,6 3,8 

 

На рисунках 5 – 7, наведені залежність точ-

ності RTK від кількості прийомів. Червона лінія 

характеризує досягнену точність. Як показують 
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графіки, подальше збільшення прийомів, точності 

не збільшує.  

 

Рис. 5. Точність визначення координат X 

 

Рис. 6. Точність визначення координат Y 

 

Рис. 7. Точність визначення координати Z 

Висновки 

Основні висновки дослідження полягають в 

наступному: 

 На невеликій відстані від перманентної станції 

можна досягнути точність визначення коор-

динат методом RTK менше 1 см. 

 Виконувати спостереження в режимі aRTK 

можна тільки 600 с без підключення до мере-

жі Інтернет. 

 Для усунення грубих помилок необхідно 

виконувати не менше 4 спостережень на пунк-

ті (у цьому дослідженні 10) 

 Максимальна різниця між координатами ви-

міряними в режимі статика та RTK становить 

6,4 мм, мінімальна – 0,5 мм. 

 Точність визначення координат, що виво-

диться на дисплей приймача завищена у три 

рази. 

Визначені координати пунктів завантажені до 

інтерактивної карти. Координати наведені в 

чотирьох системах. Ця карта є у вільному доступі 

в мережі Інтернет. 
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УДК 528.18 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА 

ДО ПРЯМОЇ, ЯК ПРИКЛАДНА 

ЗАДАЧА ЕЛЕКТРОННОГО 

ТАХЕОМЕТРА 

Анатолій Віват1*, Михайло Павлів1, 

Володимир Літинський2, Михайло 

Фис3, Іван Покотило2 

1Кафедра інженерної геодезії, 2Кафедра геодезії 

3Кафедра картографії та геопросторового моделювання 

НУ «Львівська політехніка» anatoliyvivat@gmail.com 

Результат багаторічних досліджень та розвитку 

технологій у галузі приладобудування фірми 
Leica, Trimble, Topcon є універсальний 

вимірювальний інструмент - електронний 

тахеометр. Нові виробники South, Stonex, GeoMax, 

Hi-Target, Pentax за характеристиками точності не 

відстають від лідерів. Разом з тим всі виробники 

геодезичного обладнання розвивали програмне 

забезпечення. Сучасний електронний тахеометр – 

це прилад для вимірювань, зберігання, аналізу та 

розв’язування прикладних задач безпосередньо на 

місцевості.  

Нами пропонується розв’язок однієї 

інженерної задачі, яка могла б бути вмонтована у 
програмне забезпечення електронних тахеометрів 

Ключові слова: інженерні вимірювання, 

визначення перпендикуляра, прикладна програма 

для електронного тахеометра. 

Вступ 

За минулі п’ять років провідні фірми вироб-

ники геодезичного обладнання велику увагу 

приділяють зручності та мобільності програмного 

забезпечення електронних тахеометрів. Забез-

печують розв’язання багатьох інженерних задач 

на місцевості, наприклад на будівельному майдан-
чику. 

Аналіз останніх досліджень 

Усі електронні тахеометри вимірюють нахи-

лену віддаль та вертикальний і горизонтальний 

кут. За цими величинами у прикладних програмах 

приладів виконують обчислення і виводять у 

пам'ять, або на дисплей обчислені результати.  У 

інструкціях [Leica, Trimble, Topcon] прикладними 

програмами є: встановлення станції, топографічне 

знімання, винесення на місцевість, базова лінія, 

базова площина, координатна геометрія, площа та 

об’єм, посередні вимірювання, висота недоступної 
точки. Ці програми опрацьовані виробниками 

обладнання. Також є декілька виробників [Field 

Genius], які розробляють універсальні програми 

для керування електронним тахеометром. До 

прикладу на рисунку 1 наведено задачі 

координатної геометрії універсальної програми 

Microsurvey Field Genius: визначення віддалі, 

визначення напряму, обернений азимут, поділ 

відрізка на частини, базова дугу, віддаль від 

відрізка, паралельність. 

 

Рис. 1. Задачі координатної геометрії 

програми Microsurvey Field Genius 

Також прикладом того що світові виробники 

геодезичних приладів звертають увагу на подібні 

дослідження є реалізація фірмою Trimble у 2017 р. 

[Trimble Auto Resection] технології визначення 

координат точки встановлення тахеометра, яка 

обговорювалась у колективі авторів ще у 2012 р. 

За технологією, у разі спрямування труби на 

мінімум три точки вихідної основи, координати 
яких уведенні у пам'ять прилада, алгоритм 

перебирає варіанти збігання, і якщо він 

однозначний, то визначає координати станції та її 

точність. Перевагою є те що користувачу не треба 

вводити назви пунктів, а просто виконати 

вимірювання.  

Частково математичний апарат розв’язання 

таких задач описано у [Баран П., 2012, Sieland А., 

2014] 

Мета 

Запропонувати та апробувати спосіб визна-
чення перпендикуляра до прямої за виміряними 

віддалями до її кінців та кута між ними. 

Методика 

Математично задача визначення перпенди-

куляра  на площині проілюстрована на рисунку 2 і 

звучить так: Визначити кут γ та його похибку за 

відомою (або невідовою) стороною S та 

виміряними сторонами S1 та S2 і кутом між 

ними β. Геодезично: електронний тахеометр 

центрують у точці Р та вимірюють віддалі S1,S2,β. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Щодо визначення кута  

перпендикуляра. 

Скористаємось тригонометричними властиво-

стями гострого кута прямокутного трикутника. З 

трикутника APD за умови, що кут у вершині D 

S 



 
D A  B 



 

S1 

β 

S2 

P 
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прямий одержемо: 

.sincos                          (1) 

З теореми синусів запишемо: 
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Використавши формулу (1), запишемо:  
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Візьмемо похідні за трьома аргументами та 

запишемо похибку визначення кута γ. 
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(5) 

Підставимо у (5) значення виміряних віддалей 

S1, S2 та кута між ними β, також  похибки mS1, mS2, 

mβ. Дані обчислень зведемо у таблиці 1 

Таблиця 1 

Обчислення кута перпендикулярності  

N S2, м β, ˚ γ, ˚ ' " mγ, мм mγ," 

mS=2 мм, mS1=2 мм, mβ=2", S1=100 м 
1 10 90 84 17 21,9 0,02 0,41 

2 10 45 85 38 55,3 0,02 0,32 

3 50 90 63 26 05,8 0,02 0,09 

4 50 45 61 19 29,8 0,03 0,11 

5 100 90 45 00 00,0 0,02 0,05 

6 100 45 22 30 00,0 0,08 0,16 

mS=2 мм, mS1=2 мм, mβ=2", S1=10 м 

7 10 90 45 00 00,0 0,24 5,05 

8 10 45 22 30 00,0 0,79 16,39 

9 50 90 11 18 35,8 0,28 1,16 

10 50 45 35 38 47,3 0,08 0,35 

11 100 90 05 42 38,1 0,28 0,58 

12 100 45 40 38 55,3 0,03 0,07 

 

Для розуміння обчислених значень, що подані 

у п’ятому та шостому стовпчиках, дамо 
пояснення. Запишемо формулу довжини кола l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Залежність лінійної та кутової міри 

За (5) значення похибки  mγ визначається у 

міліметрах в точці D. Оскільки електронні 

тахеометри кути виміряють у градусній мірі, 

наведемо залежність лінійної та кутової міри на 

рисунку 3. Розрахуємо величину однієї секунди на 

віддалі 100 м.  

Якщо базова сторона S невідома, то за вимір-

яними віддалями до її кінців та кута між ними 

можна визначити так: 

.cos2 21
2
2

2
1

2 SSSSS            (7) 

Середню квадратичну похибку визначимо так: 
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(8) 

Якщо невідомий базовий відрізок, то у 
формулу (5) підставляють значення mS

2 визначене 
за формулою (8).  

Висновки 

Розвязано задачу установлення перпенди-
куляра до прямої за виміряними віддалями до її 
кінців та кута між ними. Проаналізовано залеж-
ність точності визначення кута перпендику-
лярності від форми трикутника  
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We propose a solution to one engineering task that 
could be embedded in the software of electronic 
totalstation. 

Keywords: engineering measurements, determi-
nation of perpendiculars, application program. 

R 

1° l 

1" 
1' 

.2 Rl             (6) 
При R = 100 м,  

l= 628,318 м. 

Отже можна записати: 
360° = 628,3185 м, відповідно: 

     1° = 1,7453 м, 

     1'  = 0,0291 м, 

     1" = 0,0005 м = 0,5 мм. 
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УДК 528.18:629.783 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОБОВИХ ЗМІН 

ЗЕНІТНОЇ ТРОПОСФЕРНОЇ 

ЗАТРИМКИ 

Богдан Кладочний1*, Богдан Паляниця1 
1*. Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний 

університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 

12, Львів, Україна, 79013 E-mail: bodya1379@gmail.com,  

У даній роботі досліджено поле зміни складо-

вих тропосферної затримки на території України.  

Ключові слова – вплив тропосфери на супут-

никовий сигнал; тропосферна затримка; методи 

визначення тропосферної затримки; визначення 

складових тропосферної затримки за формулою 

Саастамойнена; ГНСС-виміри. 

Постановка проблеми 

Із постійним розвитком Глобальних навіга-

ційних супутникових систем й поширенням вико-

ристання супутникових методів позиціонування, 

все більш актуальною стає проблема  підвищення 

точності цих вимірювань [Заблоцький, 2000; 

Пазяк, 2015; Паляниця, 2016]. Супутниковий сиг-

нал, який по своїй природі є радіохвилею, прохо-

дить через верстви атмосфери із певною затрим-

кою. 

Тропосфера – нижній неіонізований шар 

атмосфери. В цьому шарі знаходиться більше 80% 

маси всього атмосферного повітря та близько 90% 

всієї водяної пари.  

Температура повітря знижується із висотою. 

Градієнт: 0,65°С / 100м. Верхня межа тропосфери 

знаходиться на відмітці 8-18км із збільшенням від 

полярних широт до тропічних. 

Закінчується тропосфера шаром тропопаузи, у 

якій вертикальний градієнт температури падає до 

0,2°С / 100м. [Заблоцький, 2000]. 

Затримка сигналу, спричинена нижньою неіо-

нізованою частиною атмосфери, називається 

тропосферною затримкою. 

Для оцінки величини тропосферної затримки 

було вирішено змоделювати поле її зміни для 

території України. 

Аналіз досліджень цієї проблеми 

На сьогоднішній день цілий ряд авторів 

присвячують свої дослідження питанню враху-

вання впливу тропосфери на ГНСС-виміри, 

оскільки це дасть змогу підвищити точність 

результатів цих вимірювань [Заблоцький 2000, 

Пазяк 2015, Паляниця 2015] 

Постановка завдання 

Метою даного дослідження є визначення поля 

зміни зенітної тропосферної затримки на території 

України. Використовуючи дані наземних метеоро-

логічних спостережень обласних центрів України, 

проведено обчислення гідростатичної (сухої) та 

негідростатичної (вологої) складових затримки, 

використовуючи формулу Саастамойнена. 

На основі метеорологічних даних та висот 

пунктів складено графіки зміни тропосферної 

затримки протягом дня, та залежність зміни її 

складових від конкретних метеопараметрів. 

Вихідні дані 

Вихідними даними для досліджень взято дані з 

архіву, які надає інтернет ресурс rp5.ua. Із архіву 

були вибрані дані метеостанцій та аеропортів 

пунктів спостереження станом на 10 жовтня 2018 

року з періодом у шість годин. Вибрано було 

наступні дані – температура повітря, атмосферний 

тиск та відносна вологість повітря. 

Виклад основного матеріалу 

Тропосферну затримку прийнято розглядати як 

суму сухої (гідростатичної) та вологої (негідро-

статичної) складових [Паляниця, 2016]:  

       z z z

trop h w
d d d               (1) 

Для певних значень зенітної віддалі, тропо-

сферну затримку можна обчислювати помно-

живши складові затримки на функцію відобра-

ження m(Z). Тоді формула прийме наступного 

вигляду: 

         ( ) ( )
z z z

trop h h w w
d d m Z d m Z    ,         (2) 

де: dh
z і dw

z – гідростатична (суха) і негідро-

статична (волога) складові тропосферної затрим-

ки, m(Z) – функція відображення. 

Оскільки в нашому випадку використовува-

лись дані метеорологічних спостережень на по-

верхні Землі, обчислення проводились за 

аналітичними формулами. Для обчислення 

тропосферної затримки на даний час застосовують 

більше 20 формул. Нами було прийнято 

використання формули Саастамойнена. 

Визначення сухої складовї проводились за 

формулою Саастамойнена для сухої (гідро-

статичної) складової зенітної тропосферної 

затримки: 
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  (3) 

За отриманими значеннями побудовано 

графіки зміни складових тропосфеної затримки, у 

яких по вісі X вказано населені пункти, порядок як 

на рис. 15-16, по осі Y – значення різниць 

складових. 
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Рис. 1. Зміна сухої складової тропосферної 

затримки з 0h до 6h 

 

Рис. 2. Зміна сухої складової тропосферної 

затримки з 6h до 12h 

 

Рис. 3. Зміна сухої складової тропосферної 

затримки з 12h до 18h 

Як видно з графіків, суха складова в нічний 

період та зранку по усіх пунктах спостережень 

спостерігається збільшення атмосферного тиску і 

цим викликано збільш тропосферної затримки. У 

другій половині дня переважно в усіх пунктах 

атмосферний тиск знизився, відповідно зменши-

лась і суха складова, спричинена зниженням 

тиску. 

Суха складова змінювалась в межах від -6мм 

до 5мм, що порівняно із середнім значенням 

складової 2300 мм є незначною зміною. 

Визначення вологої складової виконувалось 

теж за формулою Саастамойнена для вологої 

(негідростатичної) складової зенітної тропо-

сферної затримки: 
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Рис. 4. Зміна вологої складової тропосферної 

затримки з 0h до 6h 

 

Рис. 5. Зміна вологої складової тропосферної 

затримки з 6h до 12h 

 

Рис. 6. Зміна вологої складової тропосферної 

затримки з 12h до 18h 

Волога складова змінювалась у межах -38мм 

до 41мм, що враховуючи середнє значення 

складової 100мм є відчутно. 

Волога складова є більш мінливою і складно 

прогнозованою.  Найбільше зростання складової, 

із різницею значень більше 40мм, помітно у 

ранковий період, коли температура протягом дня є 

найнижчою, а вологість зростає. 

Отримані результати тропосферної затримки 

візуалізовано за допомогою програмного забез-
печення Golden Software – Surfer та зображено у 

вигляді ізоліній. Даний підхід дозволяє ефек-

тивніше оцінити ситуацію. 

В програмі Surfer v. 15 реалізовано можливість 

вибору різних методів інтерполяції. Оцінивши 

результати, вибрано метод Radial Basis Function. 

Використовуючи даний метод побудовані поля 

атмосферного тиску, парціального тиску, сухої та 

вологої складових затримки, які наведені нижче. 
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Рис. 7. Поле атмосферного тиску  

станом на 6h 

 

Рис. 9. Поле атмосферного тиску 

 станом на 18h 

 

Рис. 11. Поле парціального тиску  

станом на 6h 

 

Рис. 13. Поле парціального тиску  

станом на 18h 

 

Рис. 8. Поле сухої складової тропосферної 

затримки станом на 6h 

 

Рис. 10. Поле сухої складової тропосферної 

затримки станом на 18h 

 

Рис. 12. Поле вологої складової тропосферної 

затримки станом на 6h 

 

Рис. 14. Поле вологої складової тропосферної 

затримки станом на 18h 
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На приведених вище рисунках можна побачити 

кореляцію сухої та вологої складової тропо-

сферної затримки із значеннями тропосферного 

тиску та парціального тиску.  

 

Рис. 15. Значення сухої складової затримки в 

пунктах дослідження на різні періоди доби 

 

Рис. 16. Значення вологої складової затримки 

в пунктах дослідження на різні періоди часу 

Як видно із приведених вище графіків, на усіх 

пунктах спостерігалася незначна зміна сухої 

складової. Мінімальні та максимальні значення 

сухої складової спостерігалися на пунктах 

Хмельницький (2244-2248мм) та Вінниця (2341-

2351мм) відповідно. 

Волога складова змінювалась більш помітно, 

крім того, на різних пунктах вона поводилась по 

різному. Екстремуми значень спостерігались у 
пунктах Чернігів (78-108мм) та Сімферополь (109-

150мм). Власне це два пункти, розміщені на 

півночі і півдні України відповідно, де 

спостерігались найменші і найбільші значення 

парціального тиску. 

Висновки 

Підсумовуючи, можна зауважити: 

- гідростатична (суха) складова затримки має 

більші значення в пунктах де зафіксовано вищий 

атмосферний тиск, який залежить як від 

метеорологічних умов, так і від висоти пункту 

спостереження; 
- волога складова тропосферної затримки 

залежить від парціального тиску, який в свою 

чергу залежить від температури повітря і 

відносної вологості. 

Розглядаючи розподіл значень затримки на 

території України на вказану дату можна сказати, 

що суха складова набуває більшого значення на 

південній та центральній території України, де 

пункти спостережень розташовані на відносно 

невеликій висоті. 

Волога складова має більший вклад в загальне 
значення тропосферної затримки у південній 

частині України, де відносна вологість вища, а 

також, на західній Україні, у зв’язку із погодними 

умовами та високою вологістю повітря. Її важко 

спрогнозувати, оскільки вона залежить від 

температури повітря і вологості, які по-різному 

впливають на величину цієї складової. 
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УДК 550.34   

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНИХ 

РУХІВ КОРИ В ЗОНІ ОАШСЬКОГО 

ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ ТА 

СЕЙСМІЧНІСТЬ РЕГІОНУ В 2017 

РОЦІ 

Адальберт Ігнатишин1, Василь 

Ігнатишин2, Моніка Ігнатишин2 

1. Карпатська дослідно-методична сейсмологічна 
партія, Відділ сейсмічності Карпатського регіону, 

Інститут геофізики ім..С.І. Субботіна НАН України, 
вул.Ярославенка, 27, м.Львів, Україна, 79011 

2.Карпатська дослідно-методична геофізична партія, 
Відділ  сейсмічності Карпатського регіону, Інститут 

геофізики ім..С.І. Субботіна НАН України, 
вул.Ярославенка, 27, м.Львів, Україна, 79011, E-mail: 

rgtrs@i.ua  

Закарпатський внутрішній прогин характерний  

активізацією сейсмотектонічних процесів.  

Щороку  сейсмічними станціями Відділу 

сейсмічності Карпатського регіону Інституту 

геофізики ім..С.І. СУбботіна НАН України 

реєструється більше сотні місцевих землетрусів, 

серед них виділяються відчутні підземні 

поштовхи, частота яких становить  2-6 подій.  На 

режимних геофізичних станціях проводиться 

комплексні спостереження варіацій параметрів 

геофізичних полів: магнітного поля Землі, 
електромагнітної емісії, радіоактивного фону та 

параметрів метеорологічного та гідрогеологічного 

стану регіону. В Закарпатті на  пункті 

деформометричних спостережень ,,Королево,, 

відмічено знакозмінні процеси в сучасних 

горизонтальних рухах земної кори в зоні 

Оашського глибинного розлому. Проведено 

розрахунок кінематичних параметрів сучасних 

рухів кори за 2017 рік, проаналізовано їх зв'язок із 

часовим розподілом місцевої сейсмічності. В 

результаті дослідження відмічено особливості 
сейсмотектонічного стану регіону. Наукова 

новизна полягає  в тому, що вперше отримано 

чисельні значення парамерів  геомеханічних 

процесів в регіоні за 2017 рік, проаналізовано на 

предмет виявлення зв’язку з процесами 

вивільнення енергії напружено-деформованого 

стану порід. Практична значимість отриманих 

результатів полягає в тому, що їх можна 

використати при вивченні будови земної кори, 

фізичних характеристик верхніх її шарів, 

отриманні картини сучасних рухів кори, при 
вирішенні геофізичних та екологічних задач. 

Результати дослідження сейсмотектонічних 

процесів необхідні в будівництві об’єктів 

підвищеної небезпек на території Закарпатського 

внутрішнього прогину, а також вивчення їх 

впливу на вже існуючі. 

Ключові слова; геодинамічний стан; 

землетруси; сучасні горизонтальні рухи; 

деформограф;  кінематика рухів;  прискорення; 

Оашський  розлом;  Закарпатський внутрішній 

прогин 

Вступ 

Постановка проблеми. Закарпатський 

внутрішній прогин  характерний підвищеною 
сейсмічною активністю, щороку тут реєструють 

більше сотні місцевих землетрусів. Періодично 

серед них відбуваються відчутні землетруси 

частота яких становить 2-6 сейсмічних подій. 

Одним із джерел сейсмічної активності регіону є 

сучасні тектонічні процеси. Відомості про 

характер цих геологічних процесів ми отримуємо 

із геодезичних, деформометричних та геофізичних 

досліджень, що проводяться тут тривалий період. 

Результати наукових досліджень відмічають 

особливості геодинамічного стану регіону, 
зокрема гідрогеологічний аспект, що виражається 

через зв'язок варіацій параметрів 

метеорологічного стану з гідрологічним станом та 

їх впливом на розвиток сейсмотектонічних 

процесів в Закарпатському внутрішньому прогині. 

Деформометричні спостереження в Закарпатті 

проводяться з 80-х років 20 ст. спочатку на 

деформометричній станції ,,Берегово-1, 

(Берегівський р-н, с. Мужієво) змонтованій в 

штольні Брегівського горбогіря, потім 

продовження вимірювання сучасних 

горизонтальних рухів проводилося на режимній 
геофізичній станції ,,Берегове,, Відділу 

сейсмічності Карпатського регіону Інституту 

геофізики ім..С. І. Субботіна НАН України. На 

РГС ,,Берегово,, в 1989 році було встановлено два 

взаємно перпендикулярні деформографи базами 

24, 5 м та 6 м. За результатами проведених 

деформометричних досліджень Берегівського 

горбогіря було встановлено характер 

горизонтальних рухів: розширення в напрямку 

північ- південь та стиснення в перпендикулярному 

напрямку. Також було відмічено знакозмінний 
процес в рухах земної кори, з яким пов’язують 

сейсмічну активізацію регіону. В 1999 році в 

штольні г.Замкової в смт Королево, 

Виноградівського району змонтовано 

горизонтальний кварцовий деформограф. 

Результати отримані за перші роки спостережень 

відмітили інтенсивне розширення порід до 70х10-

7. Відмінність характерів руху пояснювали 

різними фізичними характеристиками гірських 

порід регіону. Проводився пощук зв’язків між 

характером сучасних рухів і сейсмічністю регіону. 

Вимірювалися зміщення порід в зоні Оашського 
глибинного розлому на предмет вивчення 

кореляції їх із просторово часовим розподілом 
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місцевої сейсмічності. Також ефективним 

способом вивчення зв’язків геодинаміки та 

сейсмічності регіону стало використання 

кінематичних характеристик  георухів в регіоні, 

зокрема швидкості зміщення поверхневих шарів 

земної кори. Розрахунок прискорення сучасних 

горизонтальних рухів в досліджуваному регіоні 

вказав на кореляцію інтервалів підвищених 

величин кінематичних характеристик і періодів 

сейсмічної активізації. Тому актуально 
продовження геодинамічних спостережень в 

регіоні для виявлення періодичностей в 

геологічних процесах, пошуку прогностичних 

характеристик екологічно небезпечних явищ.  

Аналіз останніх досліджень. Геофізичний 

моніторинг Закарпатського внутрішнього прогину 

проводиться тривалий період і включає в себе 

дослідження геодинамічного стану, вивчення 

варіації факторів, що впливають на результати 

геофізичних спостережень, зокрема вимірюються 

параметри метеорологічного стану та 
гідрогеологічних величин. На режимних станціях 

ведеться моніторинг геофізичних полів. 

Дослідження, що проводяться в регіоні дають 

можливість вивчати зв'язок геологічних процесів 

із сейсмічною активністю регіону. Для 

сейсмологічних спостережень в регіоні на всіх 

об’єктах Відділу сейсмічності Карпатського 

регіону  Інституту геофізики ім..С.І. Субботіна 

НАН України встановлені сучасні цифрові 

сейсмічні станції(DAS-05), розроблені 

вітчизняними вченими (Вербицький С.Т.). Для 

дослідження сейсмонебезпечних процесів  
необхідно мати точну інформацію про просторово 

часовий розподіл місцевої сейсмічності. Географія 

місцевих землетрусів вивчається через визначення 

характеристик землетрусів: координат 

землетрусів, епіцентральної відстані, глибини 

вогнища землетрусів, магнітуди та енергетичного 

класу сейсмічної події. Для отримання 

достовірних даних про епіцентрію землетрусу 

важливо мати інформацію декількох сейсмічних 

пунктів спостережень  регіону. Ця інформація 

повинна бути оперативною, особливо при 
визначенні епіцентрів відчутних місцевих 

землетрусів, що забезпечується з використанням 

програмного забезпечення, розробленого 

Вербицьким Ю.Т. та його наукових доробок. 

Використовуючи сучасні розробки співробітники 

сейсмічних та режимних геофізичних станцій 

отримали дієвий інструмент для оперативного 

визначення параметрів епіцентрії землетрусів, 

отримання карти епіцентрів місцевих землетрусів, 

а наукові співробітники – інформацію бази даних, 

необхідну для наукових досліджень 

геодинамічного стану середовищах[Вербицький 
Т.З. та ін., 2001, 2002; Вербицький Ю.Т. та ін., 

2002, 2011; Вербицкий С.Т. та ін.., 2004, 2005, 

2011, 2012]. Використання результатів 

геофізичного моніторингу на геологічних 

структурах Закарпаття відмітило особливості 

сейсмотектонічних процесів  в регіоні: 

розширення порід в зоні Оашського глибинного 

розлому за період з 1999 року до 2011 року, період 

2012-2017 рр. що характеризується 

різнознаковими сучасними горизонтальними 

рухами, що може бути періодом зміни загального 

руху в регіоні. Досліджено метеорологічний та 

гідрогеологічний стан регіону за цей період, 
відмічено зв'язок їх з геодинамікою регіону в 

діапазоні сезонних варіацій метеорологічних та 

гідрологічних параметрів. Вказано на зв'язок 

варіацій параметрів геофізичних полів із проявами 

сейсмотектонічних процесів [Ігнатишин В.В. та 

ін.., 2017; Пронишин Р.С. та ін., 2007; Третяк К.Р. 

та ін.., 2015].  

Мета роботи-дослідження зв’язків 

геодинамічного стану з сейсмічною активністю 

регіону.  

Об’єкт дослідження сучасні горизонтальні 
рухи в зоні Оашського глибинного розлому, 

сейсмічність Закарпатського внутрішнього 

прогину.  

Предмет дослідження: кінематичні параметри 

рухів земної кори, їх варіації та сейсмічність 

регіону.  

Методика обробки. 

Проведено аналіз результатів 

деформометричних вимірювань на пункті 

деформографічних спостережень ,,Королево,, 

Відділу сейсмічності Карпатського регіону 

Інституту геофізики ім..С.І. Субботіна НАН 
України за 2017 рік. ПДС,,Королево, змонтована в 

штольні на Замковій горі в смт Королево, 

Виноградівського району Закарпатської області. 

База деформометра становить  24.5 м, азимут 80°( 

напрямок схід –захід); підсилення приладу 

становить 0.138 мкм на 1 мм запису на стрічці 

фотопаперу. Деформації становлять 5.63 нстр( 

нанострейн) на 1 мм запису рухів земної кори. 

Температура штольні варіює від +10.5 °С 

до+11°С. Розраховуються величини швидкості 

зміщення поверхневих шарів земної кори, 
прискорення цих процесів, вивчається їх 

кореляція із періодами  сейсмічної активізації 

регіону за 2017 рік. 

Динамічний аспект геомеханіки регіону в 2017 

році. Прискорення геомеханічних рухів кори. 

Розраховано величину рухів в зоні Оашського 

глибинного розлому за 2017 рік, що становить --

1486 нстр( -14.86х10-7). Проаналізовано 

залежність прискорень рухів  від часу та 

сейсмічності регіону. Проведено розрахунок 

прискорення та інших параметрів механічних 

рухів, порівняно інтервали підвищених величин 
досліджуваних параметрів та сейсмічності регіону 

в січні 2017 року( рисунок 1,). 

26



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

Параметри рухів та сейсмічність регіону

-20

-10

0

10

20

30

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

січень 2017

ш
ви

дк
іс

ть
, 

пр
ис

ко
ре

нн
я,

 

зм
іщ

ен
ня

, х
0.

13
8 

м
км

 

Рис.1. Параметри рухів кори в зоні 

Оашського глибинного розлому та 

сейсмічність регіону в січні 2017 року: 
зміщення точки спостереження (штрих лінія; 

швидкість рухів(пунктирна лінія); 

сейсмічність регіону(суцільна лінія); 

прискорення рухів(штрих-пунктирна лінія). 

Землетруси в першій половині місяця 

відбулися в інтервалах варіацій кінематичних 

характеристик сучасних горизонтальних рухів 

кори в зоні Оашського глибинного розлому. 

Розглянуто зв'язок параметрів рухів кори та 

сейсмічності регіону в квітні 2017 року(рисунок 2) 
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-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

квітень 2017 року

х0
.1

38
 м

км

 

Рис.2. Параметри рухів кори та сейсмічність 
регіону в квітні 2017 року: сейсмічність 

регіону(суцільна лінія); зміщення 

кори(пунктирна лінія); швидкість 

рухів(штрих лінія); прискорення рухів 
кори(штрих пунктирна лінія). Зона 

Оашського глибинного розлому.  

Підвищення величини кінематичних 

характеристик горизонтальних рухів кори в 

регіоні супроводжується підвищенням сейсмічної 

активності Закарпатського внутрішнього прогину: 

інтервали аномальних величин спостережуваних 
характеристик та інтервали реєстрації місцевих 

землетрусів співпадають. 

Липень – грудень 2017 року. Розглянуто зміни 

параметрів сучасних горизонтальних рухів за 

липень- грудень 2017 року( рисунки 3, 4, 5, 6, 7, 

8). 
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Рис.3. Кінематика рухів кори та сейсмічність 

реіону в липні 2017 року: сейсмічність 

регіону(суцільна лінія);  швидкість рухів 
кори(штрих лінія); прискорення рухів(штрих-

пунктирна лінія).Закарпатський внутрішній 

прогин. 
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Рис. 4. Швидкість, прискорення та 

сейсмічність Закарпатськоо внутрішнього 
прогину  в серпні 2017 року: сейсмічність 

регіону(суцільна лінія); швидкість рухів кори 

(пунктирна лінія); зміщення точки 
спостереження(штрих лінія); прискорення 

рухів кори (штрих пунктирна 

лінія).
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Рис.5. Кінематика рухів кори та сейсмічність 
регіону: сейсмічність регіону(суцільна лінія); 

швидкість рухів кори(пунктирна лінія); 

зміщення точки спостереження(штрих лінія); 
прискорення рухів кори(штрих пунктирна 

лінія). 
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Рис. 6. Кінематика рухів кори та сейсмічність 
регіону в жовтні 2017 року:  сейсмічність 

регіону(суцільна лінія); швидкість рухів 

кори(пунктирна лінія);   зміщення точки 

спостереження(штрих лінія);   прискорення 

рухів кори(штрих пунктирна лінія). 
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Рис.7. Параметри рухів кори та сейсмічність 

регіону в листопаді 2017 року 

Параметри рухів земної кори та 
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Рис. 8. Параметри рухів кори та  сейсмічність 

регіону в грудні 2017 року: сейсмічність 

регіону(суцільна лінія); швидкість рухів кори 
(штрих лінія);  прискорення рухів кори(штрих 

пунктирна лінія). 

Аналіз ряду параметрів кінематичних 

характеристик рухів кори в зоні Оашського 

глибинного розлому та місцевої сейсмічності за 

2017 рік відмітив  особливість: частота прояву 

місцевої сейсмічності пов’язана із варіаціями 

кінематичних параметрів сучасних 

горизонтальних рухів-інтервали підвищених 
величин швидкостей та прискорень рухів 

характеризуються підвищеною місцевою 

сейсмічністю(рисунок 9). 
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Рис.9. Кінематичні параметри горизонтальних 

рухів кори в Зоні Оашського глибинного 

розлому та сейсмічність Закарпатського 
внутрішнього прогину в 2017 році: 

сейсмічність регіону(суцільна лінія); 

швидкість рухів земної кори (пунктирна 

лінія); прискорення рухів(штрих-пунктирна 

лінія). 

Проведено дослідження геомеханічних 

процесів в діапазоні місячних варіацій 

кінематичних характеристик, розраховані 

середньомісячні величини прискорення зміщення 

земної кори: -0.276 мкм. Середньодобові величини 

прискорення рухів кори становили: -0.01 мкм, 

оскільки загальний характер рухів кори – 

стиснення порід. 
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Рис.10. а)-Кінематика рухів кори в 2017році 
та прояви місцевої сейсмічності в місячному 

діапазоні; б)-Параметри рухів кори та 

сейсмічність регіону: місцева 

сейсмічність(суцільна лінія); середньомісячні 
величини прискорення рухів кори(штрих-

пунктирна лінія); середньомісячні величини 

зміщення кори(штрих лінія). 

Згідно представленого графіка, відмічається 

кореляція кривих: сейсмічність зростає при 
мінімальних та додатних прискореннях сучасних 

горизонтальних  рухів кори, при розширенні порід 

в зоні Оашського глибинного розлому. Слід 

відмітити, що в 2017 році на території 

Закарпатського внутрішнього розлому не 

відмічено відчутних місцевих землетрусів. 

Вимірювання зміщень верхніх шарів земної кори  

проводиться на лівому березі  річки Тиси в 

центральній частині  Закарпатського 

внутрішнього прогину. Актуально отримати 

відомості про стан рухів кори в на правому березі 
річки Тиси та інших частинах геологічних 

структур Закарпаття. Попередні роки 

спостережень  відмічали аномалії прискорень 

рухів кори в інтервалах, що передували  періодам 

сейсмічної активізації. Досліджуваний період 

також характерний зв’язком періодів високих 

значень кінематичних характеристик із періодами 

проявів місцевої сейсмічності. 
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Висновки 

На геологічних структурах Закарпатського 

внутрішнього прогину за період дослідженння 

спостерігається знакозмінний процес, який 

супроводжується періодами підвищеної 

сейсмічності регіону. Геомеханічні рухи за весь 

період спостереження на Пункті 

Деформографічних спостережень ,,Королево,, 

(1999-2017 рр.) характерні розширенням порід 

величиною, що лежить в інтервалі рухів кори в 
Центральній Європі(+30х10-7—(-10х10-7) і 

становить +10х10-7. Сейсмічність регіону 

виражена серією місцевих землетрусів більшість 

яких зареєстрована в першій половині  2017 року в 

період, який характеризується знакозмінним 

процесом в рухах кори- стиснення порід 

змінилося на розширення порід. Оперативну та 

достовірну  інформацію про просторово-часовий 

розподіл місцевої сейсмічності отримують завдяки 

сучасним сейсмічним станціям та програмним 

забезпеченням. Загальний характер руху кори, 
виміряному на пункті деформографічних 

спостережень ,,Королево,, в 2017 році є стиснення 

порід величиною -14.86х10-7. Проведено 

розрахунок кінематичних параметрів сучасних 

горизонтальних рухів кори в зоні Оашського 

глибинного розлому: швидкості та прискорення.  

Відмічено зв'язок інтервалів аномальних варіацій 

параметрів геомеханічних процесів та інтервалів, 

характерних вивільненням енергії пружно-

деформованих процесів. Підтверджено  

інформативність величин швидкості та 

прискорення сучасних горизонтальних рухів при 
вивченні зв’язку геодинамічних та сейсмічних 

станів геологічних структур Закарпаття. Також 

слід відмітити гідрологічний фактор 

сейсмотектонічних процесів  в регіоні, який 

спостерігався під час дослідження періодів 

реєстрації відчутних місцевих землетрусів. 

Інтенсивні атмосферні опади в регіоні викликали 

підняття рівня води в  річках Закарпаття, зокрема 

в річці Тисі, що змінювало геомеханічну рівновагу 

і супроводжувалося розрядкою акумульованої 

механічної енергії( 2006-2015 рр). За період 2016-
2017рр. гідрогеологічних аномалій не відмічено, 

атмосферні опади не досягають рівня характерних 

для Закарпаття починаючи з 2011  року.  

Дослідження параметрів сучасних 

горизонтальних рухів верхніх шарів земної кори 

проводиться на пункті спостережень ПДС 

,,Королево, розташованому  на лівому березі річки 

Тиси. Попередні вимірювання горизонтальних 

рухів проводилися в зоні Берегівського горбогіря, 

на пунктах, розташованих на правому березі  

річки Тиси, характеризували регіон як такий, що 

перебував в стані стиснення( Берегово-1, 
Берегово-2). Для підвищення інформативності 

дослідження сучасних рухів земної кори в регіоні, 

виникає необхідність розширення географії 

дослідження, зокрема на правому березі річки 

Тиси в зоні Оашського глибинного розлому. 

Актуально вивчення характерів рухів поверхні 

Землі в південно-східній частині Закарпатського 

внутрішнього прогину(Хустський, Міжгірський, 

Тячівський та Рахівський райони). Тут можливі 

екологічно небезпечні  процеси та розташовані 

об’єкти підвищеної небезпеки: ЛЕП, 

водосховище, газопроводи, залізниці. Інформація 

про характер та динаміку рухів  верхніх шарів 
земної кори важлива для вирішення задач по 

зменшенню ризику природних та техногенних 

явищ.  
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CHARACTERISTICS OF MODERN 

COURSY MOVEMENTS IN THE OASH 

DEPTH ZONE AND SEISMICITY OF THE 

REGION IN 2017 

Adalbert Ignatyshyn, Vasily Ignatyshyn, 

Monika Ignatyshyn 

1, 2*.National Academy of Sciences of Ukraine, institute of 
geophysics, Department of Carpathian Region’s Seismicity 

Transcarpathian inner deflection is characterized 

by activation of seismotectonic processes. Every year 

seismic stations of the Seismic Department of the 

Carpathian region of the Institute of Geophysics than 

a hundred local earthquakes are recorded in the 

subbotin of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, among them there are significant 

underground shocks, the frequency of which is 2-6 

events. At the regime geophysical stations, complex 

observations are made of variations in the parameters 

of the geophysical fields: the Earth's magnetic field, 

electromagnetic emissions, the radioactive 

background and the parameters of the meteorological 

and hydrogeological conditions of the region. In 

Transcarpathia, on the point of deformometric 

observations, Korolevo, marked changes in the 

processes of modern horizontal movements of the 

crust in the Oashi deep-fault zone. The calculation of 

the kinematic parameters of the current measles 

movements for 2017 has been carried out, their 

connection with the time distribution of local 

seismicity has been analyzed. As a result of the study, 

features of the seismotectonic state of the region were 

noted. The scientific novelty is that for the first time 

the numerical values of the parameters of 

geomechanical processes in the region for 2017 were 

obtained, analyzed for the purpose of identifying the 

connection with the processes of energy release of the 

stress-strain state of the rocks. The practical 

significance of the results obtained is that they can be 

used in studying the structure of the earth's crust, the 

physical characteristics of its upper layers, and 

obtaining a picture of modern bark movements in 

solving geophysical and environmental problems. The 

results of the seismotectonic processes research are 

needed in the construction of objects of increased 

danger in the Transcarpathian internal deflection, as 

well as the study of their impact on existing ones. 

Key words: geodynamic state; earthquakes; 

modern horizontal movements; deformograph 

kinematics of movements; acceleration; Oasha fault; 

Transcarpathian inner deflection. 
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Стрімкий розвиток сучасних технологій та 

зростання їхнього потенціалу створюють 

передумови для комплексних досліджень. Дедалі 
частіше відбувається заміна традиційних 

пристроїв збору, обробки та візуалізації 

інформації на користь мобільних. Однак питання 

впливу умов на одержання даних в заданих 

діапазонах точності залишаються не 

розглянутими. 

Мета статті полягає у з'ясуванні сфер 

використання мобільних додатків та 

обгрунтуванні точності їх вимірів. В результаті 

з'ясування точності може збільшитися кількість 

вирішуваних прикладних задач, для яких можна 

залучити мобільні засоби. 
Новизна дослідження полягає у тому, що сфера 

агрегації даних мобільними пристроями стрімко 

розвивається через свою доступність та легкість у 

користуванні, а кількість подібних додатків з 

кожним днем зростає, через потребу у них. 

Ключові слова – новітні технології; мобільні 

додатки; агрегація даних; точність вимірів; 

навігація. 

Вступ 

Новітні технології та швидкі темпи розвитку 

сучасних мобільних пристроїв – основні причини, 
через які з ринку товарів витісняється продукція 

традиційного картографування (паперові карти, 

путівники, довідкова картографічна продукція та 

ін.). Мобільні телефони практичні, універсальні, і 

стають повсякденно "життєво необхідним" 

гаджетом.  

Сучасні смартфони дозволяють 

використовувати безліч додатків, які і є 

придатною платформою для проведення різних 

емпіричних досліджень. Обчислювальні 

потужності сучасних мобільних засобів часто 

переважають настільні комп'ютери. 

Широка розповсюдженість та доступність 

мереж інтернет-покриття, поява новітніх 

стандартів швидкості передачі даних, відносно 

невисокі тарифи на означені послуги, все це 

комплексно сприяло проникненню сервісів веб-

картографії у повсякденне життя. 

Тенденція до розширення сфери застосування 

мобільних телефонів і навігаційних рішень – одна 

з особливостей сучасності. Поступово мобільні 

телефони, особливо з функцією навігації, 

перетворюються на багатофункціональні пристрої. 

Провідні виробники телефонів разом з GPS 

пропонують своїм споживачам готовий набір 

послуг з визначення місцеположення (Location 
based services). До цього набору входять, як 

правило, картографічна основа, функції 

прокладання і корекції маршруту, путівники, 

очікування громадського транспорту, прокладення 

маршруту під час прогулянки та голосовий 

супровід, навігація в незнайомому місті стала 

повсякденними. 

Кожен, хто коли-небудь мав справу з 

просторовими даними, прямо чи опосередковано 

стикався зі збором даних в полі. Традиційно збір 

польових даних відбувався з використанням 
паперових бланків, мап, теодолітів, компасів, 

бусолів та ін. На сьогоднішній день набуває 

актуальності те, що ми можемо скористатися GPS-

навігаторами, а також замінити паперові бланки 

цифровими формами у мобільних пристроях. 

Геодані, переважно, являють собою точки, що 

супроводжуються певною атрибутивною 

інформацією. 

Певною проблемою в Україні є те, що 

практично не розроблено методик застосування 

мобільних додатків. Не можна забувати і про такі 

фактори впливу на результат, як умови виконання 
робіт, досвід виконавця і т. ін. Ці факти вказують 

на ймовірність отримання різних за точністю 

результатів. 

Розглянемо деякі структурні особливості 

мобільних додатків, які використовуються для 

збору та обробки геоданих. 

Характеристика мобільних додатків 

Мобільні додатки: 

1. Назва Geodesist 

2. Функції Розв'язання прямої та оберненої 

геодезичних задач, перетворення координат 
Гаусса-Крюгера в інші системи координат, 

розрахунок азимута, висоти 

3. Основна сфера застосування Геодезія 

4. Операційна система Android 

5. Розробник Aleksandr Isakov 

6. Можливість роботи онлайн/офлайн 

Можлива робота офлайн 

7. Підтримувані системи координат WGS-84, 

PZ-90 (RU), PZ-90.02 (RU), PZ-90.11 (RU), SK-42 

(RU), SK-95 (RU), GSK-2011 (RU); 

8. Формати файлів для імпорту/експорту

 *.gpx 
9. Ліцензія Безкоштовний 

10. Розмір 3,8M 
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11. Поточна версія 1.4.12.r14 

12.Електронна адреса розробника 

isak.android@gmail.com 

1. Назва Mappt: GIS Data Collection 

2.Функції Збір геоданих,  GPS спостереження, 

читати і завантажувати повний набір WMS / WFS і 

WMTS наборів даних, відображати точки, 

полігони і полілінії, імпортування необмеженого 

розміру супутникових, аерофотознімних, 

геологічних, топографічних, висотних та інших 
типів зображень у форматах ECW та JP2, функція, 

яка дозволяє зберегти та поділіться своїми даними 

між популярним хмарним сховищем, таким як 
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Висновки 

Новітні технології динамічно змінюються, 

розширюється їхній потенціал, що створює 

передумови для подальших досліджень. Наразі все 

більше, і більше речей стають автоматизованими, 

але все ще залишається те, що доводиться робити 

традиційними методами. У різних сферах 

діяльності люди доволі частіше заміняють 

прилади на мобільні пристрої, які з легкістю 

можуть впоратися з поставленим завданням. 

Було проаналізовано потенціал використання 
мобільних додатків та визначено їх характерні 

особливостей. 

В результаті якої виявлено те, що сфера 

агрегації даних мобільними пристроями стрімко 

розвивається через свою доступність та легкість у 

користуванні. Кількість подібних додатків з 

кожним днем зростає, через потребу у них. 

У перспективі дане дослідження дозволить 

порівняти методико-технологічні збору 

просторових даних засобами мобільних пристроїв 

та встановити їх точність за різних умов, що в 

свою чергу створить передумови для 
обгрунтування рекомендацій подальшого їх 

використання. 
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The rapid development of modern technologies 

and the growth of their potential create prerequisites 

for complex research. Increasingly, there is a 

replacement of traditional devices for collecting, 

processing and visualizing information in favor of 

mobile. However, the question of the effect of the 

conditions for obtaining data in the given ranges of 

accuracy remains unheeded. 

The purpose of the article is to clarify the scope of 

application of mobile applications and to justify the 
accuracy of their measurements. As a result of 

clarification of the accuracy, the number of solvable 

applications can be increased, for which mobile 

means can be attracted. 

The novelty of the research is that the scope of 

aggregation of data by mobile devices is rapidly 

developing due to its availability and ease of use, and 

the number of such applications is increasing day by 

day, due to the need for them. 

Keywords – the latest technology; mobile 

applications; aggregation of data; measurement 

accuracy; navigation. 

32

mailto:isak.android@gmail.com
mailto:support@mappt.com.au
mailto:support@applicality.com
mailto:viktoriakrolikova1@gmail.com


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

УДК 528.18 

ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ПОХИБОК 

ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНИХ 

ВИСОТ ІЗ GNSS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

НА ТЕРИТОРІЮ МІСТА ЛЬВОВА ТА 

ЙОГО ОКОЛИЦЬ 

Аліна Федорчук 

Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний 
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Актуальною проблемою сьогодення в геодезії є 

удосконалення методу GNSS-нівелювання для 

визначення нормальних висот точок земної 

поверхні з використанням модельних значень 

висот геоїда/квазігеоїда. Однак, гравіметричні 

моделі геоїда не дають можливості отримати 

точний перехід від геодезичних висот пунктів 

отриманих з GNSS-спостережень до гіпсо-

метричних висот, таких як нормальна чи 
ортометрична висота. Точність визначення таких 

висот за GNSS-даними буде залежати від точності 

визначення геодезичної висоти та від того, на 

скільки точно змодельовано висоти геоїда для тієї 

чи іншої території. Світова практика визначення 

нормальних висот супутниковими методами 

вказує на розбіжності між нормальними висотами 

визначені методами геометричного нівелювання 

та GNSS-нівелювання. 

Ключові слова: модель геоїда; GNSS-

нівелювання; нормальні висоти; нівелірні мережі; 

точність. 

Вступ 

Добре відомим є той факт, що із GNSS-

спостережень можна отримати геодезичні 

(еліпсоїдні) координати B, L та геодезичну висоту 

H. Зокрема, від геодезичної висоти переходять до 

нормальної або ортометричної висоти, за умови, 

що відомі висоти квазігеоїда або геоїда, 

відповідно. Значення висот геоїда, можливо 

використовувати для визначення нормальних 

висот, якщо похибка моделі геоїда не пере-

вищуватиме похибку визначення висот з GNSS-
спостережень. 

За останнє десятиліття розроблено нові 

глобальні моделі гравітаційного поля високого 

ступеня/порядку. Як і кожна новизна, вони 

потребують перевірки їх точності та надійності 

отримуваних даних в практичних цілях. Точність 

моделі оцінюється різними способами, одним з 

яких є GNSS-нівелювання. Середня квадратична 

похибка моделі EGM2008 для території Європи 

складає – 12 см [ICGEM, 2008]. Спочатку 

тестування виконується в глобальному масштабі, з 

використанням даних GNSS-спостережень на 

пунктах висотних мереж по всьому світі. Таким 

чином, можна оцінити якість створеної моделі, 

тобто побачити, для яких територій дана модель 

підходить найкраще, а для яких вона потребує 

підвищення точності або є непридатною до 

використання [Pavlis, 2012]. Проте причин 

неточності тієї чи іншої моделі може бути 

декілька, однак, зазвичай першочерговою стає – 

не достатня кількість даних. Таким чином, 

виникає потреба у тестуванні моделей граві-

таційного поля глобального значення на 

регіональному/місцевому рівні. В роботах [Кучер, 

2012] та [Тревого та ін., 2016] мова йде про 

точність модельних значень гравіметричного 

геоїда EGM2008 на територію України в цілому, 

та на територію Яворівського навчального полі-

гону, зокрема. Для України похибка EGM2008 – 

складає близько 10 см [Кучер, 2012], а на території 

полігону встановлено похибку в межах від 11 см 

до 13 см [Тревого та ін., 2016]. 

Мета 

Виконати аналіз похибок визначення нор-

мальних висот отриманих із GNSS-спостережень, 

на існуючих пунктах нівелірної мережі І-ІІ класів, 

розташованих на території міста Львова та його 

околицях. 

Методика роботи 

Підготовчі роботи: 

 детальний огляд каталогів висот 

повоєнного нівелювання І-ІІ класів 
1954 р., 1961-67 рр., 1971-72 рр., 1985-

87 рр. та 1991 року; 

 пошук пунктів за даними місцезна-

ходження нівелірних знаків описаних 

в каталогах висот за різні роки 

нівелювання та рекогностування 

існуючих пунктів нівелірної мережі 

міста Львова; 

 створення мережі для виконання 

GNSS-спостережень на території 

Львова та його околицях у 2018 році; 

 аналіз нормальних висот отриманих з 

GNSS-спостережень шляхом порів-

няння їх з висотами визначеними 

методом геометричного нівелювання 

І-ІІ класів. 

Загальна кількість нівелірних пунктів І та ІІ 

класів розташованих на території м. Львова – 55, з 

них ідентифіковано 22 пункти станом на 2018 рік. 

Пошук пунктів за даними місцезнаходження 

нівелірних знаків описаних в каталогах висот за 

різні роки нівелювання здійснювався за прин-

ципом: спочатку встановлювалася сучасна адреса 
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місцезнаходження пункту, потім за цими адресами 

пункти наносилися на онлайн карту сервісу 

Google Maps, після чого здійснювався виїзд на 

місцевість для виконання рекогностування 

пунктів. 

Для проведення робіт було обрано 16 пунктів з 

каталогів висот різних років нівелювання. GNSS-

мережа проектувалася враховуючи найбільш 

вигідну конфігурацію розташування пунктів один 

відносно одного для отримання даних як в 
центральній частині міста, так і на його околицях 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема GNSS-мережі побудованої на 

пунктах нівелювання І та ІІ класу (2018 р) 

Спостереження проводились в режимі «Static» 

(статичний режим) для 10 нівелірних пунктів та в 

режимі «RTK» (кінематика в реальному часі) для 

6 стінних реперів. 

Результати досліджень 

Шляхом порівняння, визначених нормальних 

висот із GNSS-спостережень з каталоговими 

значеннями отриманими за результатами висо-

коточного геометричного нівелювання виконаного 

за різні роки, отримано різниці висот для пунктів 
нівелірної мережі м. Львова (табл. 1). 

Різниці однойменних пунктів виникають, по-

перше, за рахунок того, що використовуються два 

різні методи визначення нормальних висот 

(геометричне та GNSS-нівелювання), по-друге, 

через, те що при визначені висот із GNSS-

спостережень використовуються модельні зна-

чення аномалії висот (модель EGM2008). 

Аналіз отриманих різниць висот можна 

виконати на основі статистичних характеристик – 

мінімального, максимального і середнього 
значення, та середньоквадратичного відхилення: 

 мінімальна різниця складає 3 см; 

 максимальна – 9 см; 

 середнє значення сягає ~ 6 см; 

 стандартне відхилення дорівнює 0,018 

см. 

На рисунку 2 представлено гістограму різниць 

нормальних висот визначених двома методами 

для кожного пункту окремо. Якщо співставити ці 

значення з географічним розташуванням пунктів, 

то можна зауважити, що найбільші різниці 

зафіксовано у північній (Великі Грибовичі), 

південній (Пасіки Зубрицькі) та південно-західній 

(станція Скнилів) частинах околиць Львова. 

Таблиця 1 

Нормальні висоти однойменних пунктів 

та їх різниці 

Назва 
пункту  

Висота по 
каталогу 
Нкат., м 

Нормальна 
висота Hˠ 
(GNSS), м 

Різниця 
висот 
ΔH, м 

SKNUL1,6 316,484 316,407 0,08 

VELG0,2 242,367 242,302 0,06 

DRIGD 324,169 324,115 0,05 

PIDZ1,8 268,315 268,256 0,06 

VOKZ3,0 320,562 320,499 0,06 

ZUBR 334,385 334,327 0,06 

VELG 265,155 265,069 0,09 

PIDB 243,415 243,351 0,06 

АVIA 326,339 326,301 0,04 

SYHIV 350,502 350,411 0,09 

700R 267,688 267,638 0,05 

OPER2 275,351 275,317 0,03 

NOVO133 259,509 259,458 0,05 

STRU24 298,716 298,688 0,03 

HORO321 327,400 327,368 0,03 

PERS 344,167 344,104 0,06 

Із заходу на схід різниці висот сягають в 
середньому близько 6 см, охоплюючи центральну 

частину міста. 

 

Рис. 2. Графік різниць нормальних висот 

нівелірних пунктів 

Рисунок 3, відображає співвідношення значень 

нормальних висот пунктів отриманих із GNSS-

спостережень, модельних значень висот геоїда 

отриманих із моделі EGM2008 та загальноземного 

еліпсоїда WGS84, як поверхні відносності при 

супусникових вимірах. 

Аналогічне співвідношення побудовано для 

каталогових значень нормальних висот нівелю-

вання I та II класів та визначеного геоїда з GNSS-

нівелювання (рис. 4). 
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Рис. 3. Співвідношення нормальних висот Hγ 

із GNSS та висот геоїда N моделі EGM2008 

 

Рис. 4. Співвідношення нормальних висот по 
каталогу Нкат. та висот геоїда Nвиз. 

отриманих із GNSS-спостережень 

Порівняльний аналіз похибок нормальних висот 

отриманих двома методами, виконано на основі 

графіку побудованого для однойменних пунктів за 

результатами нівелювання І та ІІ класів та GNSS-

нівелювання (рис. 5). 

 

Рис. 5. Зміна нормальних висот отриманих із 
GNSS-спостережень та нівелювання І-ІІ 

класів 

З графіку 5, видно, що висоти отримані методом 

GNSS-нівелювання є більшими за висоти виз-

начені методом геометричного нівелювання 

найвищих класів точності. Як зазначалося вище, 

це може пояснюватися тим, що гравітаційна 

модель, яка була використана при обчисленнях 
недостатньо точно змодельована для території 

Львівського регіону. 

Із GNSS-даних можна отримати значення 

визначеного геоїда (Nвиз.), за умови, якщо відомі 

висоти пунктів з високоточного геометричного 

нівелювання. В таблиці 2, наведено значення 

висот геоїда (аномалій висоти) обчислених онлайн 
калькулятором GeoidEval моделі EGM2008 та 

значення висот геоїда визначеного із даних GNSS. 

Таблиця 2 

Модельні та виміряні значення висот геоїда 

для пунктів нівелірної мережі 

Назва 

пункту  

Висота геоїда 

EGM2008 

N, м  

Визначений 

геоїд  

Nвиз., м 

SKNUL1,6 30,90 30,82 

VELG0,2 30,78 30,72 

DRIGD 30,94 30,88 

PIDZ1,8 30,89 30,83 

VOKZ3,0 30,88 30,81 

ZUBR 31,05 30,99 

VELG 30,81 30,72 

PIDB 30,93 30,86 

АVIA 30,89 30,85 

SYHIV 31,01 30,92 

700R 30,88 30,83 

OPER2 30,89 30,85 

NOVO133 30,89 30,84 

STRU24 30,92 30,89 

HORO321 30,88 30,85 

PERS 30,94 30,88 

За даними таблиці 2, побудовано графік зміни 

хвиль визначеного геоїда та моделі EGM2008 

(рис. 6). Проаналізувавши графік зміни хвиль 

геоїдів, можна зауважити, що модельні значення є 

більшими за отримані із GNSS, а визначені висоти 

геоїда набувають менших значень, проте 

зберігається амплітуда коливань зміни значень 

аномалій висоти один відносно одного. Це може 

свідчити про те, що отримані різниці нормальних 

висот (див. табл. 1) виникають через похибку 

визначення геодезичної висоти GPS-приймачем. 
Крім того, при зміні аномалій висоти присутня 

систематичність (рис. 7), а отже, можна вста-

новити певну похибку щодо врахування се-

реднього значення відхилень, для території 

Львова та його околиць. 

Якщо в нормальні висоти визначені з GNSS-

спостережень ввести систематичну похибку яка 

складає в середньому 6 см, то таким чином можна 

отримувати нормальні висоти максимально 

близькі за значенням до нормальних висот 

визначених класичним методом високоточного 

геометричного нівелювання. 
Величина похибки буде справедливою для 

будь-якої точки фізичної поверхні Землі в радіусі 

20 км від Львова. 
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Рис. 6. Графік зміни хвиль геоїда за 

виміряними та модельними значення висот 

геоїда 

 

Рис. 7. Виступи поверхні геоїда EGM2008 над 

визначеним геоїдом із GNSS 

Таким чином для території Львова та його 

околиць можна визначати нормальні висоти 

методом GNSS-нівелювання. 

Висновки 

Проаналізувавши дані виконаних GNSS-спос-

тережень при визначенні нормальних висот 

пунктів встановлено, що: 

 різниця між каталоговими значеннями 

нормальних висот і визначеними висо-

тами із GNSS-спостережень в середньому 

складає 6 см; 

 висоти пунктів визначені двома методами 

мають однакову амплітуду зміни висот, 

однак мають систематичну різницю один 

відносно одного; 

 висоти модельних значень геоїда 

EGM2008 є більшими по величині ніж 
висоти визначеного геоїда з GNSS-

спостережень, а висоти пунктів з ката-

логів висот є меншими за висоти отримані 

з GNSS, при цьому зберігається характер 

зміни значень за амплітудою. 

Отже, при визначенні нормальних висот із 

GNSS-спостережень на території міста Львова та 

його околицях потрібно враховувати систе-

матичну похибку, яка в середньому складає 6 см 

для даної території. 
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The current problem in the geodesy is the 

improvement of the GNSS-leveling method for 

determining the normal heights of the points of the 

earth's surface using model values of geoid/quasi 

geoid heights. However, gravimetric geoid models do 

not provide an opportunity to obtain an accurate 

transition from the geodetic heights of points obtained 

from GNSS observations to hypsometric heights such 

as normal or orthometric altitudes.  

The accuracy of determining such heights for 

GNSS data will depend on the accuracy of 

determining the geodetic height and on how 

accurately the geoid heights are simulated for a 

particular area.  

The world-wide practice of determining the 

normal heights by satellite methods indicates 

differences between normal heights determined by 

methods of geometric leveling and GNSS-leveling. 

Key words: geoid model; GNSS-leveling; normal 

heights; level network, accuracy. 
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УДК 622.83 

ВИЗНАЧЕННЯ ТРАЄКТОРІЙ ТОЧОК 

У МУЛЬДІ ЗРУШЕННЯ 
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Розглянуто особливості виникнення 

горизонтальних зрушень земної поверхні при 

підземній розробці вугільних пластів. Проведено 

комп’ютерне моделювання процесу зрушення 
земної поверхні та встановлено закономірності 

просторового переміщення точок у мульді 

зрушення. Виконано порівняння результатів 

моделювання з фактичними даними. Встановлено 

можливість використання методу, що 

пропонується, для прогнозування зрушень та 

деформацій при посуванні очисного вибою. 

Ключові слова: зрушення земної поверхні; 

мульда зрушення; комп’ютерне моделювання;  

горизонтальні зрушення; осідання; траєкторія 

точки; очисний вибій.  

Вступ 

Техногенне зрушення гірських порід являє 

собою їх переміщення та деформування в 

результаті порушення рівноваги під впливом 

гірських розробок. Пласт вугілля або частина 

рудного тіла після виймання з надр Землі 

залишають після себе порожнину, яка під впливом 

сил гравітації заповнюється шарами порід, що 

спричиняє переміщення наступних шарів, які 

залягають вище. Цей процес продовжується і при 

деяких умовах досягає земної поверхні, на якій 

утворюється прогин – мульда зрушення. При 

переміщенні шарів гірських порід виникають 

власне зрушення, тобто переміщення порід у 

горизонтальному, вертикальному, або в любому 

напрямку. Наряду з цим виникають і деформації, 

що спричиняються нерівномірністю зрушень. 

Прийнято розглядати  вертикальні зрушення – 

осідання, та горизонтальні – переміщення точок у 

горизонтальному напрямку. До деформацій 

відносять горизонтальні деформації розтягу та 

стиску, що виникають при розтягненні, або 

стисканні деякого початкового горизонтального 

інтервалу. До вертикальних деформацій відносять 

нахили – відношення різниці осідань кінців 

інтервалу до довжини цього інтервалу та кривизну 

як ступінь зміни нахилів на даному інтервалі. 

 Зрушення та деформації можуть викликати  

негативні наслідки для об’єктів, які знаходяться в  

мульді зрушення.  

Для вибору заходів охорони при підробці 

об'єктів на земній поверхні необхідно вміти 

прогнозувати величину зрушень і деформацій. 

Тому встановлення закономірностей процесу 

зрушення, вдосконалення методів прогнозування 

зрушень та деформацій земної поверхні є 

актуальною науковою і практичною задачею. 

Для більшості об’єктів особливо небезпечними 

є деформації розтягу-стиску, які залежать від 

нерівномірності горизонтальних зрушень земної 
поверхні. Крім того, для своєчасного 

впровадження заходів охорони об’єкту необхідно 

знати величину горизонтальних зрушень при будь 

якому розташуванні очисного вибою, який 

постійно рухається. Існуючі офіціальні методики 

[Правила…, 2003] дають змогу визначати 

зрушення та деформації земної поверхні тільки 

після зупинки очисного вибою та за умови 

закінчення процесу зрушення. 

При посуванні очисного вибою для окремої 

точки горизонтальні зрушення можуть набувати 
значно більших значень, ніж після закінчення 

процесу зрушення. Тому метою даного 

дослідження є встановлення просторового 

положення точок земної поверхні у контурі 

мульди зрушення для визначення їх траєкторій 

при будь якому розташуванні очисного вибою.  

Аналіз останніх досліджень 

Традиційна концепція розподілу 

горизонтальних зрушень у мульді та їх залежність 

від вертикальних зрушень (осідань) земної 

поверхні полягає у наступному. Горизонтальні 

зрушення в частині мульди, де вектори 
вертикальних зрушень однакові, тобто у зоні 

повних зрушень, повинні дорівнювати нулю. 

Також величина горизонтальних зрушень повинна 

бути пропорційною величині вертикальних 

зрушень. Але фактичні дані, отримані на 

спостережних станціях свідчать про інше. 

У роботах [Кучин, 2011] та [Кучин, 2012] в 

результаті обробки та аналізу даних, отриманих на 

спостережних станціях в умовах Західного 

Донбасу, встановлено наступне:   

- співвідношення між горизонтальними і 
вертикальними зрушеннями не підкоряється 

закону пропорційності, який характеризується 

постійною величиною відносних горизонтальних 

зрушень; 

- криві горизонтальних зрушень в головному 

перерізі мульди зрушення, паралельному руху 

очисного вибою, характеризуються явно 

вираженої асиметричністю; 

- в плоскому дні мульди спостерігаються 

горизонтальні зрушення в напрямку очисного 

вибою, величина яких складає 30-33% від 

максимального осідання.  
Отримані дані не співпадають з традиційними 

уявленнями про механізм протікання процесу 
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зрушення і потребують теоретичного 

обґрунтування. 

Методика 

Для прогнозування зрушень і деформацій та 

встановлення закономірностей процесу зрушення 

у роботі [Кодунов, 1991] запропоновано метод 

комп’ютерного моделювання, заснований на 

уявленні масиву гірських порід у вигляді 

дискретного шаруватого середовища блокової 

структури. В результаті моделювання частки 
(ділянки) гірських порід або земної поверхні 

переміщуються, утворюючи вектори зрушень. За 

напрямком і величиною даних векторів можна 

судити про зміни в положенні вихідної лінії або 

поверхні, а також про відповідні зрушення і 

деформації, викликані цими змінами. 

Сутність методу полягає у наступному. Площу 

лави, що відпрацьовується, розбивають на 

ділянки, які після відробки ініціюють виникнення 

еліптичних зон зрушення порід. Точки земної 

поверхні і породної товщі зрушуються в тому 
випадку, якщо потрапляють в одну або декілька 

зон зрушення (рис.1). 

 

Рис. 1. Схема переміщення точок в процесі 
зрушення: 1 – вугільний пласт; 2 – ділянки, 

що ініціюють зрушення; 3 – зони зрушення 

порід; 4 – мульда зрушення; А, В, С – точки 

земної поверхні  

Характерною особливістю і достоїнством 

даного методу є можливість отримання 

просторових координат будь-якої точки в області 

зрушень гірських порід після переміщення під 

впливом виробленого простору, що дозволяє 

побудувати вектор її переміщення. Знаючи 

координати точок, що перемістилися в результаті 

зрушення товщі гірських, порід можна визначити 

всі види зрушень і деформацій. 

Початковими даними для моделювання 

служать: 

- гірничотехнічні параметри (розмір 

виробленого простору за простяганням і 

падінням); 

- гірничо-геологічні чинники (глибина 

залягання пласта, кут падіння, показник 

зрушуваності гірських порід – інтегральний 

параметр, що враховує властивості гірського 

масиву, що впливають на його зрушення); 
- геометричні параметри моделювання 

(положення точок профільної лінії в просторі, яке 

визначається координатами початкової точки, 

кутом розвороту, відстанню між точками; розміри 

елементарної області пласта, ініціюючого процес 

зрушення, кут напрямку області зрушень); 

- додаткові параметри (напрям руху вибою 

лави, потужність наносів, відстані між 

горизонтальними і вертикальними перетинами для 

розрахунку вертикальних деформацій або об'ємів 

мульды зрушення). 
Порівняння результатів математичного 

моделювання вказаним методом показало їх добру 

збіжність з натурними спостереженнями в умовах 

мінливої потужності пласта, складної форми 

виробленого простору, горбистому рельєфі земної 

поверхні, для яких існуючі методики незастосовні. 

Результати досліджень 

В результаті моделювання встановлений 

характер розвитку мульди зрушення при 

посуванні очисного вибою та змін вертикальних і 

горизонтальних зрушень (рис. 2). 

 

Рис. 2. Розвиток мульди зрушення при 

посуванні лави 

Як видно з рис. 2 при посуванні лави 

зростають осідання земної поверхні. Також 
відбувається зміна величини і навіть напрямку 

горизонтальних зрушень. Це пояснюється 

кількістю та розташуванням еліптичних зон 

зрушення, в які попадає дана точка (див. рис. 1) 
Чим більше зон буде впливати на дану точку, тим 

більшим буде осідання. Горизонтальне зрушення 

у деякому напрямку буде зростати при збільшенні 
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кількості зон, що впливають на точку, зміщуючи її 

у цьому напрямку. 

При моделюванні отримані координати 

траєкторії переміщення однієї з точок у мульді 
зрушення. Моделювання виконувалось для 

наступних умов: потужність пласта 2 м; пласт 

горизонтальний; розмір лави за простяганням 400 

м, у перпендикулярному напрямку – 200 м. Точка 

знаходилась на відстані 50 м від розрізної печі 

(початку відробки лави) та на відстані 50 м від осі 
лави.  На рис. 3 показана траєкторія точки у 

проекції на горизонтальну площину. 

 

Рис. 3. Графік горизонтальних зрушень точки:  
1 - 8 – позиції, що відповідають посуванню 

лави  на 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 м 

Дана траєкторія з достатньо високою точністю 

(R2 = 0,9819) описується рівнянням параболи. 

При своєму русі точка переміщується не тільки 

у горизонтальному напрямку, а і у вертикальному. 

Графік просторової траєкторії точки показано на 

рис. 4. 

 

Рис. 4. Просторова траєкторія точки у мульді 

зрушення 

При посуванні лави на 50 м точка змістилась 

на 19 мм у бік розрізної печі та опустилась на 14 

мм. Найбільше горизонтальне переміщення склало 

306 мм при осіданні 586 мм (позиція 4). Після 

цього точка почала переміщатись у напрямку, 

протилежному посуванню лави і повернулась у 

початкове положеня відносно розрізної печі, 

змістившись на 304 мм до центру лави та 

опустившись на 1171 мм. 

Для ідентифікації запропонованого методу 

виконано порівняння результатів моделювання з 

фактичними даними, отриманими на спостережній 

станції [Кучин, 2011]. 
Спостережна станція №13 складалась з 52 

реперів, розташованих над центром 604 лави 

шахти «Степна» паралельно напрямку посування 

очисного вибою та 14 реперів, розташованих у 

перпендикулярному напрямку (рис. 5). 

 

Рис. 5. План спостережної станції №13 [2] 

Глибина залягання пласта – 120 м, виймальна 
потужність  – 1, 0 м. Довжина очисного вибою – 

180 м. Відстань між робочими реперам – 10 м. 

За результатами спостережень отримані 

осідання реперів та їх горизонтальні зміщення у 

напрямку, паралельному посуванню очисного 

вибою при його  різних положеннях. 

Порівняння фактичних даних та результатів 

моделювання виконано для репера №25 (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Графіки горизонтальних та 

вертикальних зрушень репера №25: 1 – дані 

спостережень; 2- дані моделювання 

Як видно з рис. 6, фактичні та розраховані 

значення горизонтальних зрушень достатньо 

близькі, що свідчить про можливість застосування 

даного методу на практиці. 

Необхідно зазначити, що за допомогою 

методу, що пропонується можна вивчати процес 

зрушення та встановлювати його закономірності. 

Наприклад, у роботі [Кучин, Новикова, 2011] 

наводяться результати спостережень, за якими 
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горизонтальні зміщення у плоскому дні мульди не 

дорівнюють нулю (рис. 7). 

 

Рис. 7. Схема розподілу нахилів і 

горизонтальних зрушень у перерізі, що 
паралельний напрямку посування очисного 

вибою [Кучин, Новикова, 2011]  

З цього приводу автори роблять висновок про 

невідповідність існуючих теоретичних уявлень 

фактичному механізму протікання процесу 

зрушення, але своїх пояснень не пропонують. 

За допомогою комп’ютерного моделювання 

нами побудований графік горизонтальних 

зрушень (рис. 8), який за характером розподілу 
зрушень повністю відповідає графіку на рис. 7. 

 

 

Рис. 8. Комп’ютерне  моделювання 

виникнення горизонтальних зрушень  

Необхідно зауважити, що даний ефект, тобто 

наявність додатних горизонтальних зрушень у 

плоскому дні мульди виникає при посуванні 
очисного вибою за повстанням пласта. У цьому 

випадку додатні горизонтальні зрушення не 

компенсуються від’ємними, так як повний вектор 

зрушення направлений майже перпендикулярно 

до площини пласта.    

Висновки 

Під час руху очисного вибою напрямок 

горизонтальних зрушень та їх величина 

змінюються, що впливає на формування 

результуючого вектору зрушення та величину 

деформацій. 

Для своєчасного та ефективного застосування 

заходів охорони об’єктів необхідно вміти 

прогнозувати зміну просторових координат будь 

якої точки у мульді зрушення при різних 

положеннях очисного вибою. 

Пропонуємий метод визначення просторових 

траєкторій переміщення точок у мульді зрушення 

підтверджується натурними спостереженнями і 

може застосовуватись для прогнозування зрушень 

і деформацій при посуванні очисного вибою.    
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The features of the appearance of horizontal 

displacements of the earth's surface during 

underground excavation of coal seams are considered. 

The computer simulation of the process of 

displacement of the earth's surface was carried out 

and the patterns of the spatial displacement of the 
points of the earth's surface were established. A 

comparison of simulation results with actual data is 

performed. The possibility of using the offered 

method for prediction of shifts and deformations 

during moving of a mining face is established. 

Keywords: surface subsidence; shift trough; 

computer simulation; horizontal displacements; 

subsidence; point trajectory; mining face. 
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Бесараб1  
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Виїмка кам’яної солі призводить до порушення 

природного стану масиву гірських порід і його 

зрушенню в бік відпрацьованого простору, внас-

лідок чого на земній поверхні утворюється мульда 

зрушення. Головною метою дослідження є 

одержання інформації про стан земної поверхні в 
бік охоронних об’єктів, насамперед, ділянок 

залізничних колій, а також оцінювання ефектив-

ності застосовуваних заходів охорони та їхнього 

своєчасного коригування. 

За результатами нівелювання (за методикою ІІІ 

класу) реперів по профільним лініям визначено 

деформації (осідання) земної поверхні на ділянці 

затопленого рудника ДП «Артемсіль» (Донецька 

область) впродовж трьох останніх років.  

Ключові слова – геометричне нівелювання; 

висотні відмітки; профільна лінія; репер; осідання 

земної поверхні. 

Вступ 

На Артемівському родовищі кам’яну сіль 

видобувають понад 130 років. Лідером у 

виробництві кам’яної солі серед країн Східної 

Європи є Державне підприємство «Артемсіль», де 

у 2010 році на чотирьох рудниках видобуто 76% 
від загального об’єму видобутку в країнах СНД і 

понад 90% в Україні [Ещенко А.Н. и др., 2011].  

До складу ДП «Артемсіль» входив рудник 

імені Шевченка (з 1885 року колишній рудник 

«Харламівський», що біля села Брянцевка), на 

якому видобуток солі було припинено через 

окупацію німецько-фашистськими загарбниками 

Донбасу у жовтні 1941 року. Відбулось природне 

затоплення рудника з виникненням до тепер 

деформацій земної поверхні і утворенням воронок 

діаметром до 360 м [Ещенко А.Н. и др., 2011].  

Під час підземної розробки родовищ корисних 

копалин на великій площі над відпрацьованим 

простором можуть виникати деформації земної 

поверхні з утворенням тріщин, впадин (мульдо-

осідання), в яких вертикальні і горизонтальні зру-

шення ґрунту можуть досягати декількох метрів. 

Такі зрушення земної поверхні на вугільних, 

калійних, соляних та інших родовищах вже в 

середині ХІХ сторіччя почали в різних країнах 

завдавати значної шкоди будівлям, спорудам, 
залізничним коліям, сільському господарству 

тощо. Тому на таких підприємствах, щоб 

розв’язати цю проблему, почали закладати 

спеціальні станції і проводити систематичні 

спостереження за деформацією земної поверхні. 

Мета  

Метою роботи є одержання оперативної 

інформації про зміни процесу зрушення земної 

поверхні для своєчасного вживання необхідних 

захисних заходів щодо забезпечення безпечної 

експлуатації залізниці та інших об’єктів і 

застереження про небезпечну ситуацію на 

затопленому соляному руднику. 

Методика  

Обсяг, організацію і проведення інструмен-

тальних спостережень за станом земної поверхні 

виконували згідно з нормативними документами 
[Инструкция по организации …, 2006], [Система 

организации …, 2008].  

Як основний метод спостережень було засто-

совано метод геометричного нівелювання ІІІ класу 

[Инструкция по нивелированию …, 2003]. 

Для одержання необхідних даних про характер 

і величини зрушення земної поверхні, що були 

викликані підземними розробками, на поверхні 

землі було закладено спостережні станції по про-

фільним лініям. Кількість і довжина профільних 

ліній визначаються розмірами відробленого прос-

тору. 

Довжину робочої частини профіля обчислю-

ють за формулою: L = Lо + 2∙H∙ctgδо, м 

де Lо − довжина (ширина) відробленого 

простору, м; 

 H – глибина гірничих робіт, м; 
 δо – граничний кут (для Артемівського 

родовища кам’яної солі прийнято 55о за всіма 

напрямками) [Вказівки …, 2008].  

Граничні кути δо, βо, γо – зовнішні відносно 

відпрацьованого простору кути, утворені на вер-

тикальних розрізах по головним перерізам мульди 

зрушення горизонтальними лініями і лініями, 

з’єднуючими межу виробки з межею її впливу на 

земну поверхню, яка має деформації ухилів 0,5∙10-

3 і розтягів 0,5∙10-3 [Вказівки …, 2008].  

Мульда зрушення – ділянка земної поверхні, 

яка була піддана зрушенню під впливом гірничих 

виробок [Вказівки …, 2008].  

На кожній профільній лінії закладено опорні і 

робочі репери. Опорні репери закладено поза 
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зоною зрушення земної поверхні з обох боків 

профільної лінії по три з кожного боку рівно-

бічного трикутника зі стороною 50 м або у створі 

профільної лінії на відстані 40-50 м між ними. 

Робочі репери було закладено в межах очікуваної 

зони зрушення. Їх кількість визначається дов-

жинами профільних ліній і величиною інтервалів 
між ними (10-40 м в залежності від задач, рельєфу 

і ситуації місцевості) [Инструкция по организации 

…, 2006]. 

Опорні і робочі репери були однакової кон-

струкції, яка забезпечувала зручність спосте-

режень за зрушенням реперів; надійний зв’язок з 

ґрунтом; надійну збереженість реперів на термін 

служби спостережної станції. 

Глибина закладання реперів з урахуванням 

глибини промерзання ґрунту становила 1,5 м. 

Місця закладання реперів на профільних лініях 

відмічали кілочками, допускаючи відхилення від 

створу лінії не більше 10 см. 

Прив’язку опорних реперів спостережної 

станції у горизонтальній площині здійснювали як 

проекцію до найближчих пунктів триангуляції або 

полігонометрії. 
Відносна лінійна нев’язка теодолітного ходу не 

перевищувала 1:2000; кутова − ƒβ = 1´∙ n , де n – 

кількість виміряних кутів у ході.  

Висотну прив’язку виконували від пунктів і 

реперів нівелірної мережі. Відмітки передавали 

від вихідних реперів на опорні у прямому і 

зворотному напрямках нівелювання. 

Розходження у перевищеннях, одержаних по 

чорних і червоних боках рейок при двох 

горизонтах інструментів, не перевищувало 3,0 мм. 

Після проведення нівелювання по профільній 

лінії порівнювали між собою значення суми 

перевищень з прямого і зворотного ходів. Роз-

ходження між ними не перевищувало ± 10∙ L , 

мм, де L – довжина ходу в км.  

В замкнених ходах фактичні нев’язки не 

перевищували величини ± 264 0,64L L   , мм. 

Величину осідання репера обчислювали за 

формулою: η = Нn-1 - Нn, мм [Инструкция по 

организации …, 2006], де Нn-1 – відмітка репера з 

попереднього або початкового спостереження; Нn 

– відмітка репера з наступного спостереження. 

Результати  

Земна поверхня над відпрацьованим простором 

родовища кам’яної солі деформується нерівномір-

но як по площі, так і у часі. 
Контур виробок затопленого рудника ім. 

Шевченка розташований на відстані 110-200 м від 

залізничних колій за напрямками Бахмут − Лиман 

перегону ПК5 − ПК10 км 472 і Бахмут 1 – Попасна 

ПК8 км 52 – ПК6 км 53. 

Як показано на рис. 1, спостережна станція 

цього рудника складається з чотирьох профільних 

ліній – І, ІІ, ІІІ та ІV. 

 

Рис. 1. Схема спостережної станції за зрушенням земної поверхні на руднику ім. Шевченка: І, 
ІІ, ІІІ, ІV – профільні лінії; 1, 2, 3, 4, 5, 7 – провальні воронки з водою; 6 – провальна воронка 

без води 
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Профільна лінія І проходить вздовж залізниці 
Бахмут – Лиман і Бахмут 1 – Попасна, які розта-
шовані за межами розрахункової зони зрушення 
земної поверхні (див. рис. 1). 

Результати нівелювання 2018 року доводять, 
що за період з 06.2017 року до 06.2018 року 
осідання реперів становлять 1-3 мм. Ці значення  
настільки малі, що вони порівняні з похибками 
інструментальних досліджень, і наразі їх не беруть 
до уваги. 

Висотні відмітки реперів наведено в таблиці 1. 
Профільна лінія ІІ проходить від залізниці до 

провальних воронок №2 і №7 та розташована у 
південно-західній частині відпрацьованої дільниці 

рудника (див. рис. 1). 

За період спостережень з 06.2017 року до 

06.2018 року на дільниці реперів інтервалу №195 

− №204 зафіксовано максимальні значення 

осідань. За І півріччя 2018 року середня швидкість 

осідання земної поверхні становила 9,7 см. 

Як показано на рис. 2, по профільній лінії ІІ 

осідання поверхні спостерігаються лише на 

зазначеному інтервалі реперів (№195 − №204). 

Профільні лінії ІІІ і ІV також контролюють 

вплив затопленого підземного простору на заліз-

ницю. Осідання земної поверхні спостерігаються 

безпосередньо над затопленими виробками 

 

Таблиця 1 

Поля та розмір сторінки 

№ 

репера 

Висотна відмітка першого 

спостереження 

2006 р., 

Н2006, 

м 

Висотна 

відмітка 

спостереження 

2017 р., 

Н2017, 

м 

Висотна 

відмітка 

спостереження 

2018 р., 

Н2018, 

м 

Осідання, 

 

Н2017-Н2018, 

мм 

Сумарне 

осідання, 

 

Н2006- Н2018, 

мм 

1 2 3 4 5 6 

41 78,164 78,164 78,164 0 0 

42 77,677 77,673 77,673 0 4 

43 76,473 76,478 76,477 1 5 

44 76,198 76,193 76,191 2 7 

45 76,315 76,312 76,310 2 5 

46 76,404 76,400 76,399 1 5 

47 76,395 76,392 76,391 1 4 

48 76,391 76,388 76,387 1 4 

49 76,336 76,333 76,333 0 3 

50 76,147 76,141 76,141 0 6 

51 76,056 76,051 76,051 0 5 

52 76,203 76,199 76,197 2 6 

53 76,407 76,396 76,395 1 12 

54 76,164 76,161 76,160 1 4 

57 76,044 76,043 76,042 1 2 

58 76,384 76,378 76,377 1 7 

59 76,474 76,466 76,465 1 9 

60 76,192 76,184 76,184 0 8 

61 76,073 76,066 76,065 1 8 

62 76,133 76,126 76,123 3 10 

63 76,574 76,569 76,657 2 7 

64 76,632 76,628 76,626 2 6 

65 76,947 76,941 76,939 2 8 

65' 77,231 77,231 77,229 2 2 

66 78,164 78,162 78,159 3 5 

67 78,702 78,702 78,699 3 3 

68 78,760 78,757 78,756 1 4 

69 78,841 78,839 78,838 1 3 

70 79,045 79,045 79,044 1 1 

71 79,661 79,669 79,667 2 6 
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Рис. 2. Осідання земної поверхні η по профільній лінії ІІ на руднику ім. Шевченка 

Висновки 

По профільним лініям І, ІІІ та ІV осідання 

земної поверхні відсутні. Над підробленою 

територією (профільна лінія ІІ) вони є 

стабільними, переважно у південній частині 

затопленого підземного простору. 
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SATISFACTION METHOD 

Oleksiy Povzun 1*, Andriy Pavlyuk1, 

Oleksiy Kyrylenko1, Konstantin Besarab1 

1* Department of Geodesy and Construction of 

Underground Structures, Donetsk National Technical 
University, Shybankova Square, 2, Pokrovsk, Donetsk 

region, Ukraine, 85300, E-mail: 

povzun.aleksey@gmail.com 

The geometric leveling method determined the 

subsidence of the earth’s surface in the flooded mine 

named after Shevchenko by the State Enterprise 

«Artomsil» during the last three years.  
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За допомогою супутникових 

багатоспектральних знімків проведено 

ландшафтно-морфологічне районування 

м. Маріуполь та прилеглих районів. Територію 

досліджень розподілено на елементарні 

ландшафти, що різняться умовами міграції 

речовини. Створено каркасну структурно-

координатну мережу рельєфу.  

Використання матеріалів дистанційного 

зондування Землі дало можливість визначити 

шляхи ландшафтної міграції полютантів від 

промислових об’єктів. Основними ділянками 

накопичення забруднюючих речовин у межах 

міста є долини річок Кальміус та Кальчик. Ці 

ділянки є небезпечними для життєдіяльності 

людини. 

Ключові слова – важкі метали; вторинний 

переніс; морфодинамічний аналіз рельєфу; 

моніторинг; дистанційні дані. 

Вступ 

Великі промислові комплекси є основним 

джерелом антропогенного впливу на навколишнє 

природне середовище. У результаті їх виробничої 

діяльності в довкіллі накопичуються не властиві 

йому речовини хімічної природи. У компонентах 

ландшафту утворюються довгострокові 

стаціонарні геохімічні аномалії, які негативно 

впливають на напрями динамічних процесів в 

екосистемах.  

Головними чинниками формування таких 

аномалій є надходження в атмосферу та 

осадження на ґрунті промислового пилу, скидання 

забруднених стоків у водний басейн та токсичні 

атмосферні опади. Поверхневе забруднення 

ґрунтів є змінною величиною, оскільки ґрунт є 

своєрідною екологічно з’єднувальною ланкою між 

геосистемами у процесі вторинного перерозподілу 

забруднюючих речовин. Потрапивши до 

ландшафту, полютанти починають переміщення у 

відповідності до законів руху речовини у 

природному середовищі. 

Міграція хімічних елементів та їх сполук 

визначається кінетичними особливостями їх 

розвитку, літологічним складом 

рельєфоутворювальних порід та фізико-

географічними умовами території, важливим 

чинником яких є рельєф [Азiмов, 2004; 

Джувеликян и др., 2009]. Елементарні ландшафти, 

що утворилися в межах літологічно однорідних 

елементів рельєфу за однакових умов ґрунтового 

зволоження, чітко фіксуються елементарними 

геоморфологічними межами [Fortescue, 1980; 

Ласточкин, 1991; Пазинич та ін., 2014]. Такі межі 

добре розпізнаються за допомогою інформації з 

супутникових багатоспектральних знімків. 

Вторинне транспортування від промислових 

джерел забруднень представляється як 

безперервна ерозія, денудація й акумуляція 

ґрунтів і осадових порід, що їх вміщують, уздовж 

траси латеральних речовинних потоків. 

Аналіз основних геоморфологічних параметрів 

дає можливість розділити земну поверхню на 

обмежені зверху, знизу і збоку структурними 

лініями площові елементи. Внутрішню 

морфологію площових елементів відображають 

нормальна (вертикальна) кривизна земної 

поверхні й морфоізографи (горизонтальна 

кривизна земної поверхні).  

Взаємне положення площових елементів у 

просторі характеризується висотою або глибиною, 

екстремальні значення яких фіксують найбільш 

стійкі, каркасні гребеневі та кільові лінії. 

Найменш стійкі лінії максимальних і мінімальних 

ухилів рельєфу фіксують зони, відповідно, 

найбільш і найменш інтенсивного руйнування 

ґрунтового покриву. У результаті схили 

розділяються на опуклі й увігнуті площові 

елементи, які визначають зміну характеру 

денудації в їх межах.  

Структурні параметри однозначно впливають 

на напрямок літодинамічного потоку та баланс 

літосферної речовини. Лінії максимальних і 

мінімальних ухилів рельєфу визначають 

спрямованість літодинамічного потоку по 

горизонталі, що проходить від верхніх до нижніх 

елементів земної поверхні.  

Позитивна вертикальна кривизна (опуклий 

профіль) пов’язана із прискоренням потоку і 

видатковою частиною балансу. Негативна 

вертикальна кривизна (увігнутий профіль) 

визначає протилежні тенденції у зміні потоку і 

балансу мінеральних мас. 

Використання матеріалів дистанційного 
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зондування Землі (ДЗЗ) дає можливість визначати 

шляхи переносу забруднень від промислових 

джерел.  

За допомогою супутникових 

багатоспектральних знімків нами було проведено 

ландшафтно-морфологічне районування 

м. Маріуполь та прилеглих територій за умовами 

міграції хімічних елементів [Bunina et al., 2017]. За 

даними цифрової моделі рельєфу (матеріали 

знімання сенсором ASTER_GDEM) була створена 

каркасна структурно-координатна мережа 

рельєфу, що складається з кільових, гребеневих 

ліній та допоміжних елементів.  

Аналіз такої мережі надає інформацію про 

напрямки речовинного потоку. Визначення шляхів 

вторинного переносу полютантів від промислових 

джерел було здійснено на основі 

морфодинамічного аналізу рельєфу, в результаті 

якого було виділено низку елементарних площ 

транзиту, денудації та акумуляції речовинного 

потоку [Azimov et al., 2018].  

Основними ділянками накопичення речовини в 

межах міста є долини річок Кальміус та Кальчик. 

Дослідження на основі матеріалів ДЗЗ дає змогу 

виділити ділянки, що зазнають інтенсивного 

вторинного забруднення та є небезпечними для 

життєдіяльності людини. 
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The multispectral satellite imagery engagement 

provides the landscape-morphological zoning. This 

procedure was carried out over Mariupol City and 

vicinities. The research area was subdivided into 

elementary landscape elements in accordance with 

migration conditions.  

The structure-coordinate morphological terrain 

network was created. The ways of pollutants’ 

migration from industrial objects can be determined 

using remote sensing data. The main localities of the 

matter accumulation within the city are the river 

valleys of Kalmius and Kalchyk. These areas are 

dangerous for human livelihood. 

Keywords – heavy metals; lateral flows; 

morphodynamic analysis of terrain; monitoring; 

remote sensing data. 
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Отримані з обробки ГНСС-мережі результати 
деформації поверхні Землі було зіставлено з 
висотами «регіонального» та «локального» 
квазігеоїда УКГ2012 та пізньопліоцен-
четвертинними вертикальними рухами земної 
кори для території України.   

Ключові слова – геодинаміка; глобальні 
навігаційні супутникові системи; постійнодіюча 
ГНСС-станція; деформація земної кори, геоїд.  

Вступ 

Ідея геодинамічного аналізу із застосуванням 
Глобальних Навігаційних Супутникових Систем 
(ГНСС) полягає у спробі виконати аналіз шляхом 
комплексування результатів різних методів 
вивчення та дослідження процесів, що 
відбуваються в земній корі.  

Методи 

Для поставленої задачі використовувалась 
ГНСС-мережа із 109 станцій, що розташовані на 
території України та на її межах. Обробка була 
виконана у Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН 
України. На основі отриманих високоточних 
координатних розв’язків та оцінки швидкостей 
руку ГНСС-станій [Хода О., 2019] були 
розраховані параметри деформації поверхні 
земної кори, зокрема, еліпси викривлення (тобто, 
напрямки їх максимального та мінімального 
розтягування або стискання, рис. 1-а) та обертання, 
рис. 1-б. Деталі наведені за цим посиланням 
[Ishchenko M., 2018]. Було виконано зіставлення 
отриманих результатів деформації поверхні Землі, 
що визначалися з обробки ГНСС-спотережнь, з 
результатами дослідження висот квазігеоїда 
УКГ2012 («регіонального» та «локального»), які 
відображають структурно - густинні 
неоднорідності  та пізньопліоцен-четвертинних 
вертикальних рухів земної кори для території 
України. 

 
Рис. 1-а. Параметри деформації поверхні 
земної кори: еліпси викривлення  сині 

(стрілки – розтягування, червоні – стискання 
напрямки їх максимального та мінімального 

розтягування) 

 
Рис. 1-б. Параметри деформації поверхні 
земної кори: обертання (червоні радіуси – за 
годинниковою стрілкою, сині – проти) 

«Регіональний» та «локальний» квазігеоїд 
УГК2012.  

У 2012 р. авторами [Марченко О., 2013] було 
виконано моделювання висот квазігеоїда на основі 
даних GPS-нівелювання та аномалій сили тяжіння 
для території України. Точність отриманого 
квазігеоїда склала < 2 см по відношенню до 
пунктів GPS-нівелювання І і ІІ класів. Як можна 
бачити на рис. 3, максимум висот знаходиться  на 
Подільській височині, схема тектонічної будови 
представлена на рис. 2. Із рухом на схід, згідно із 
картою висот геоїда, спостерігається спад висоти 
– з ≈33 м на Подільській височині, до ≈15-10 м на 
сході країни (Дніпрово-Донецька западина та 
Донецький басейн). Висота геоїда для центральної 
частини України складає в середньому 25 м. 
Також, для виявлення приповерхневих аномалій  
квазігеоїду УГК2012 було розраховано його 
«локальну» складову, яка була отримано шляхом 
осереднення вихідної моделі з вікном 100Х100 км 
(або гармонічний коефіцієнт потенціалу до 200-го 
степеня порядку). На рис. 4 можна бачити прояви 
висотних аномалій для «локального» квазігеоїда. 
Так, найбільш активний прояв аномалій, що 
можна виокремити у групи, що розташовуються 
на Подільській височині (≈20 см), Донецькому 
басейні та на ділянці, що охоплює західну частину 
Чернігівського району (> 22 см).  Центральна 
частина становить приблизно від -5 до +10 см. 
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Рис. 2. Схема тектонічної будови України 

[Очерки геодинамики Украины, 2018], 
червоною лінією позначено межу Східно-
Європейської платформи, пунктирною – межі 

мега-блоків Українського щита.   
Пізньопліоцен-четвертині вертикальні рухи 

(ПЧВР) земної кори. 
 Пліоцен – це остання епоха неогенового 

періоду в історії Землі (тривалість від 5,33 до 2,58 
млн років тому). Особливістю цього періоду є 
значно активні тектонічні рухи, які призвели до 
загального вигляду сучасного рельєфу. 
Вертикальні рухи ПЧВР земної кори 
досліджуються за допомогою лінійних 
геоструктур та потужностей осадових порід. 
У роботі [Верховцев В., 2008] наведено, що 

ПЧВР «мають різко диференційований по площі 
характер прояву і досить значну інтенсивність: 
значення сумарних амплітуд змінюються від -80 м 
в районі кіс північного узбережжя Азовського 
моря до +700 м в гірському Криму, а 
безпосередньо в межах платформ України – від -
80 м до +150-200 м (передгір’я Криму і Карпат, 
Донбас)»,  амплітуди змін рухів наведено на Рис. 5.  

Результати 

Зіставлення з квазігеоїдом УГК2012 – еліпси 
викривлення та обертання.  

Як можна бачити з рис. 3-а, для території 
Подільської височини спостерігається 
розтягування за обома напрямками осей еліпсу 
(сині стрілки). Із рухом на схід активність прояву 
розтягування починає зменшуватись і ще 
зберігається для центральної частини 
Українського щита, зокрема для Бузького (IV), 
Інгульського (V) та для 
Середньопридніпровскького (IV) мега-блоків. 
Проте, для Волинського (I), Подільського (II) та  
Приазовського (VII) мега-блоків домінантним 
проявом є стискання для однієї с осей еліпсу 
деформації (червоні стрілки). Для території 
Дніпрово-Донецької западини також основною 
характеристикою є стискання. 

 
Рис. 3-а. Порівняльний аналіз проявів 
деформацій (сині стрілки – розтягування, 

червоні – стискання) на прикладі 
«регіонального» квазігеоїда УКГ2012. 
На рис. 3-б наведено зіставлення 

«регіонального» квазігеоїда з параметром 
обертання, що може характеризувати поступово-
обертальні рухи окремих геоблоків. Як можна 
бачити, територія Подільської височини зазнає 
чіткого виокремлювання за обертанням проти 
годинникової стрілки. Також на рис. 3-б можна 
бачити другий окремий блок (території 
Приазовського (VII) мега-блоку та Донецького 
басейну), що має той самий напрям обертання, 
проте на загальній карті він майже не 
виокремлюється за даними «регіонального» 
квазігеоїда. 

 
Рис. 3-б. Порівняльний аналіз проявів 
деформацій (червоні радіуси – за 

годинниковою стрілкою, сині – проти) на 
прикладі «регіонального» квазігеоїда 

УКГ2012. 
Зіставлення з «локальною» складовою 

квазігеоїда УГК2012 – еліпси викривлення та 
обертання.  

На рис. 4-а наведено еліпси викривлення у 
зіставленні з висотними аномаліями. Можна 
бачити, що чіткої кореляції між собою цих двох 
наборів даних немає. 

 
Рис. 4-а. Порівняльний аналіз проявів 
деформацій (сині стрілки – розтягування, 

червоні – стискання) на прикладі 
“локального” квазігеоїда УКГ2012. 
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На відміну від того, що на рис. 3-б майже не 
прослідковується  Донецький басейн, на рис. 4-б із 
застосуванням «локального» квазігеоїда можна 
бачити територію Приазовського мегаблоку, що 
виокремлюється за цими даними. Обидві території, 
що охоплюються обертанням проти годинникової 
стрілки, співпадають з двома виявленими групами 
аномалій, це Подільська височина,  Приазовський 
(VII) мега-блок та Донецький басейн. Тобто, 
обидва блоки, що мають обертання проти 
годинникової стрілки, мають чітку кореляцію з 
виявленими висотними аномаліями у 
«локальному» квазігеоїді. 

 
Рис. 4-б. Порівняльний аналіз проявів 
деформацій (червоні радіуси – за 

годинниковою стрілкою, сині – проти) на 
прикладі “локального” квазігеоїда УКГ2012. 
Зіставлення з ПЧВР земної кори – еліпси 

викривлення та обертання.  
На порівняльних картах із даними ПЧВР (рис. 

5-а та 5-б),  можна бачити, що найбільший прояв 
залежності між отриманими параметрами дефор-
мацій та ПЧВР рухів земної кори припадає на 
обертання геоблоків, ніж на еліпси викривлення. 
Так, найбільш великі амплітуди вертикальних 
рухів співпадають з обертанням ділянок, що 
рухаються проти годинникової стрілки, і спосте-
рігаються на територіях Подільської височини, IV 
та на півдні II мега-блоків, а також на території 
Донецького басейну.  

 
Рис. 5-а. Зіставлення аномалій деформацій 
поверхні Землі з новітніми рухами земної 
кори на прикладі еліпсів викривлення 

 

Рис. 5-б. Зіставлення аномалій деформацій 
поверхні Землі з новітніми рухами земної 

кори на прикладі обертання 

Висновки 

1. В Центрі аналізу ГНСС-даних були 
отримані еліпси викривлення та обертання, що є 
параметрами, які представляють деформації 
поверхні земної кори. Результати зроблено із 
використанням ГНСС-спостережень для всієї 
території України. 

2. Еліпси викривлення у порівнянні з «регіо-
нальною» компонентою квазігеоїда УГК2012 
мають більш чітку кореляційну залежність, ніж 
у порівнянні з його «локальною» складовою. 
Найбільш чітко це прослідковується на Поділь-
ській височині, на Дпіпрово-Донецькій западині 
та у VII мега-блоці Українського щита. 

3. Поступово-обертальні рухи геоблоків 
найбільш чітко прослідковуються  у зіставленні 
з висотними аномаліями (території Приазовсь-
кого (VII) мега-блоку та Донецького басейну), 
тобто з «локальним» квазігеоїдом.   

4. У порівнянні з пізньопліоцен-четвертин-
ними вертикальними рухами земної кори 
найбільший прояв відбувається у порівнянні з 
обертанням, ніж у зіставленні з еліпсами 
викривлення.  

5. Згідно з наведеними вище картами та 
порівняльним аналізом, глибинна будова літо-
сфери Землі та новітні рухи земної кори 
проявляються в аномаліях деформації її 
поверхні, що отримуються з ГНСС-спосте-
режень. Це свідчить про перспективність ГНСС-
мережі у цій галузі. 
Доповідь містить результати досліджень, що 

виконуються в рамках стипендії Президента 
України для молодих вчених за 2018-2019 рр. 
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Дана публікація присвячена дослідженню 

можливостей визначення тропосферних затримок 

за даними мульти-GNSS спостережень 

абсолютним методом точного позиціонування. 

Дані опрацьовувалися з допомогою програмного 

пакета – GipsyX. Описується стратегія 

опрацювання спостережень GPS, ГЛОНАСС, 

Galileo та BDS супутникових навігаційних систем, 

і оцінюється точність отриманих значень 

тропосферних затримок.  

Ключові слова – Глобальні навігаційні 

супутникові системи (GNSS); GNSS-метеорологія; 

зенітна тропосферна затримка ( ZTD ); похила 

тропосферна затримка ( STD ); абсолютний метод 

точного позиціонування (PPP); мульти-GNSS. 

Вступ 

Дані спостережень Глобальних навігаційних 

супутникових систем (Global Navigation Satellite 

Systems, GNSS) все ширше використовуються для 

моніторингу атмосфери. Термін GNSS-

метеорологія, вперше був запропонований [Bevis 

et al., 1992] і з того часу GNSS-технології є 

важливим підходом, що використовуються для 

дистанційного зондування атмосфери. Основним 

параметром спостереження GNSS-метеорології є 

зенітна тропосферна затримка (Zenith Tropospheric 

Delay, ZTD ). Значного розвитку було досягнуто 

за останні кілька років [Каблак, Савчук, 2012; Li et 

al., 2014; Kablak et al., 2016; http://meteognss.net/]. 

У порівнянні з стандартним методом 

радіозондування атмосфери, GNSS-технології 

мають велику перспективу застосування для 

визначення тропосферних затримок, оскільки 

вони мають багато переваг, як, наприклад, 

всепогодність, висока точність і ін. [Li et al., 2014; 

Dick et al., 2001]. 

Останнім часом, широкого застосування для 

опрацювання даних GNSS-спостережень набуває 

абсолютний метод точного позиціонування 

(Precise Point Positioning, PPP), що використовує 

точні значення ефемерид і поправки годин 

супутників [Zumberge et al., 1997]. PPP метод 

реалізований в програмних продуктах, які 

відповідають різним стратегіям та 

використовують точні ефемериди з різних джерел. 

Поки що, даний метод в основному асоціюється з 

програмним пакетом GIPSY-OASIS, а точніше, 

удосконаленою його версією  GipsyX 

[https://gipsy-oasis.jpl.nasa.gov/], що розроблений 

Лабораторією реактивного руху (Jet Propulsion 

Laboratory, JPL) Каліфорнійського технічного 

інституту. У випадку визначення ZTD , PPP 

метод має значні переваги в ефективності та 

гнучкості опрацювання.  

На сьогоднішній день в експлуатації GNSS 

знаходяться такі супутникові навігаційні системи, 

як американська GPS (Global Positioning System),  

російська ГЛОНАСС (ГЛОбальна НАвігаційна 

Супутникова Система), європейська Galileo, а 

китайська BDS (BeiDou System), індійська IRNSS 

(Indian Regional Navigation Satellite System) і 

японська QZSS (Quasi-Zenith Satellite System)  

перебувають на стадії розробки, і загальна 

кількість робочих супутників перевищує 120. З 

розвитком нових супутникових навігаційних 

систем (мульти-GNSS), Міжнародна служба GNSS 

(International GNSS Servise, IGS) запустив Мульти-

GNSS експеримент (Multi-GNSS EXperiment, 

MGEX), спрямований на модернізацію існуючої 

мережі GNSS-станцій для підтримки нових 

сузір'їв супутників. Більшість станцій в кампанії 

MGEX є Galileo-адаптованими, а також багато з 

них також відстежує BDS [Montenbruck et al., 

2017].  

Розвиток та вдосконалення різних мульти-

GNSS дають можливість визначення ZTD  на 

достатньо високому рівні точності, що може 

забезпечити величезний потенціал для застосувань 

в геодезії та метеорології. 

Мета 

Основною метою даної публікації було 

дослідження можливостей визначення 

тропосферних затримок за даними мульти-GNSS 

спостережень абсолютним методом точного 

позиціонування. 

Методика  

У цьому дослідженні дані мульти-GNSS 

спостережень зі станції проекту MGEX 

опрацьовувалися в режимі PPP з допомогою 

програмного пакета – GipsyX. Кінцеві значення 

ZTD , отримані таким чином, порівнювалися з 

відповідними результатами  радіозондування 

атмосфери, з метою оцінки точності отриманих 

значень тропосферних затримок.  

Зазвичай в PPP методі застосовуються лінійні 

комбінації даних GNSS-спостережень, що є 
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вільними від впливу іоносфери (ionosphere-free, 

IF ). Узагальнена модель IF  опрацювання даних 

мульти-GNSS спостережень кожної з 

супутникових навігаційних систем окремо, для 

псевдовідстані P  і діапазону L , між станцією r  і 

відповідним супутником ( G   GPS, R   

ГЛОНАСС, E   Galileo та C   BDS), може бути 

сформульована наступним чином: 
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(2) 

де 
s
IFrP ,   кодові спостереження; 

s
IFrL ,   фазові 

спостереження; 
s
r  геометрична відстань між 

станцією спостереження та супутником; c   

швидкість світла у вакуумі; rt   параметри 

годинника на станції; 
st   параметри годинника 

супутника;    довжина хвилі; 
s

IFrN ,   фазова 

неоднозначність; 
s

IFre ,   невраховані ефекти, такі 

як шум, багатошляховість променя і т.д.; 
s
rSTD   

похила тропосферна затримка (Slant Tropospheric 

Delay, STD ), що являє собою основний інтерес у 

даному дослідженні. Стандартно STD  

визначається як сума гідростатичної (сухої) 

складової (Zenith Hydrostatic Delay, ZHD ), 

вологої складової (Zenith Wet Delay, ZWD ) 

тропосферної затримки, як: 
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(3) 

де e  ‒ кут нахилу супутника, a  ‒ азимут 

супутника, NG  ‒ градієнт в північному напрямку, 

EG  ‒ градієнт в східному напрямку,  emh  і 

 emw  ‒ функції відображення ZHD  і ZWD , 

відповідно. 
Для проведення даного дослідження необхідно 

було обрати GNSS-станцію, яка б відповідала 

наступним вимогам: 

 близьке розташування до аерологічної 

станції; 

 можливість отримання даних від декількох 

супутникових навігаційних систем. 

Таким чином, була обрана GNSS-станція 

проекту MGEX  GANP (Гановце, Словаччина), 

оскільки дана станція розташована на відстані 1 

км від аерологічної станції 11952 Poprad-Ganovce 

та може відстежувати супутники чотирьх сузір’їв. 
Розташування даної станції показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Розташування GNSS-станції GANP 

Дана станція відстежує GPS, ГЛОНАСС, 

Galileo і BDS з середини 2018 року. Тому нами 

було опрацьовано дані мульти-GNSS 

спостережень на 01.07.2018 року (182 GPS-день). 

Дані спостережень були завантажені в форматі 

RINEX (Receiver INdependent EXchange) версії 3 

[ftp://igs.org/pub/data/format/rinex303.pdf], оскільки 

для опрацювання мульти-GNSS, файли повинні 

містити дані відстеження декількох супутникових 

навігаційних систем, кожна із різними типами 

спостережень. В якості точних ефемерид і 

поправок годинників супутників 

використовувались файли Центру аналізу CODE 

(Center for Orbit DEtermination)  CodeMGEX3. 

Необхідні дані були завантажені з серверів FTP 

MGEX [http://mgex.igs.org]. 

Результати 

Дані, отримані з GNSS-станції GANP, 

опрацьовувалися в режимі PPP з використанням 

програмного пакету GipsyX. Для визначення 

ZTD використовувалися комбінована емпірична 

модель глобального тиску і температури GPT2 

(Global Pressure and Temperature) [Lagler et al., 

2013], та глобальна функція відображення GMF 

(Global Mapping Function) [Boehm et al., 2006]. 

Значення кута нахилу супутників було 

встановлено як 7.  

Важливим моментом опрацювання було 

налаштування дерева функцій роботи програми. 

Необхідно було прописати типи даних 
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спостережень відповідно до можливостей обраної 

GNSS-станції. Фрагмент дерева функцій для 

опрацювання мульти-GNSS спостережень в 

програмному пакеті GipsyX наведено на рис. 2. 

… 

IonoFreeL_1C_2W 

… 

DataLinkSpec_PC_GPS 

… 

           Platforms .* GPS.* 

… 

IonoFreeL_2I_7I 

… 

IonoFreeC_2I_7I 

… 

           Platforms .* C.* 

… 

IonoFreeL_1X_8X 

… 

IonoFreeC_1X_8X 

… 

 

           Platforms .* E.* 

… 

IonoFreeL_1C_2P 

… 

IonoFreeC_1P_2P 

… 

           Platforms .* R.*  

… 

Рис. 2. Фрагмент дерева функцій в 

програмному пакеті GipsyX 

Головним при опрацюванні даних GNSS-

спостережень є розв’язки фазових неодно-

значностей. Таким чином, для отримання 

достовірних даних аналізу геодезичних 

параметрів, необхідно оцінювати отримані 

різниці між фазовими неоднозначностями. На 

рис. 3 відображені різниці між фазовими 

неоднозначностями на GNSS-станції GANP 

впродовж 01.07.2018 року в результаті 

опрацювання мульти-GNSS спостережень: по 

вертикалі  різниці між фазовими 

неоднозначностями в мм; по горизонталі  

години впродовж обраної доби. Як видно з 

данного рисунку, у всіх супутникових 

навігаційних системах різниці між фазовими 

неоднозначностями одного порядку, в межах від 

-0.06 мм до +0.05 мм, що дозволяє 

використовувати отримані результати 

опрацювання для аналізу інших параметрів, 

зокрема ZTD . 

На рис. 4 відображено значення ZTD  на 

GNSS-станції GANP впродовж 01.07.2018 року в 

результаті опрацювання мульти-GNSS 

спостережень: по вертикалі − ZTD  в м; по 

горизонталі − години впродовж обраної доби. На 

даному рисунку бачимо, що значення ZTD  

впродовж доби коливається в межах від 2.18 м до 

2.24 м і максимального значення набуває 

приблизно в полудень.  

 

Рис. 3. Різниці між фазовими 

неоднозначностями GNSS-станції GANP 

01.07.2018 року 

 

Рис. 4. Значення ZTD на GNSS-станції GANP 

01.07.2018 року 

Отримані таким чином значення 

ZTD порівнювалися з відповідним значенням за 

даними радіозондування. Так,  ми отримали 

різниці значень ZTD  в 00.00 заданої дати на 

аерологічній станції 11952 Poprad-Ganovce та 

GNSS-станції GANP. Ці різниці зведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Різниці значень ZTD  

GNSS- 

системи 

Компоненти коду 

спостережень 

Δ, мм 

GPS L_1C_2W, C_1C_2W -9 

ГЛОНАСС L_1C_2P, C_1P_2P 8 

Galileo L_1X_8X, C_1X_8X -6 

BDS L_2I_7I, C_2I_7I -16 

Multi-GNSS 

L_1C_2W, C_1C_2W; 

L_1C_2P, C_1P_2P; 

L_1X_8X, C_1X_8X; 

L_2I_7I, C_2I_7I 1 

Таким чином, бачимо, що використання усіх 

можливих повноцінних супутникових 

навігаційних систем забезпечує вищу точність 

результатів опрацювання. 
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Висновки 

У даній публікації було запропоновано новий 

підхід до визначення ZTD , який базується на PPP 
методі з використанням даних мульти-GNSS 
спостережень. У роботі було використано 
спостереження з GNSS-станції GANP на 
01.07.2018 року, задля перевірки можливостей 
визначення тропосферних затримок за даними 
мульти-GNSS спостережень з допомогою 
програмного пакета – GipsyX. Розглядаючи 
кінцеві результати GNSS-опрацювання, значення 

ZTD були порівняні з відповідними значеннями 
за даними радіозондування. Тропосферні 
затримки отримані за даними мульти-GNSS 
спостережень, демонструють високу узгодженість 
з даними радіозондування. Продемонстрована 
точність в 1 мм з використанням результатів 
опрацювання  спостережень чотирьх сузір’їв 
супутників замість, наприклад, 9 мм з 
використанням результатів опрацювання 
спостережень лише сузір’я супутників GPS. Хоча 
отримані результати є досить хорошими, 
необхідно продовжити дослідження в даному 
напрямку для проведення аналізу більшого масиву 
даних. 
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Часові ряди координат, отримані із GNSS-

спостережень, широко застосовуються в геодезії 

та геодинаміці, а саме при створенні та підтримці 

земних референцних систем, а також для 

моніторингу деформації земної кори та GNSS-

моніторингу атмосфери. Точність таких 

досліджень  залежать від численних джерел 

похибок. Тому точне визначення та усунення 

домінуючих джерел похибок, є основою для 

отримання високоякісних рівнів достовірності. У 
цій статті ми досліджуємо часові серії координат 

референцних GNSS станцій України, та 

визначаємо тенденції їх зміни. Дослідження були 

проведені на обраних станціях в період 2013-2018 

років. 

Ключові слова – GNSS, часові серії, референцні 

станції, тижневий розвязок. 

Вступ 

Починаючи із 1980-х років GPS-приймачі були 

встановлені на різних геофізичних об’єктах для 

визначення розташування та швидкості зміни 
земної поверхні. Підходи до аналізу даних 

покращилися, а отже часові ряди досягли дедалі 

більшої точності. Відхилення в часових рядах 

координат визначаються як різка зміна 

середнього, що призводить до тривалого впливу 

на параметри, такі як оцінка швидкості. Залежно 

від їх розташування в часових рядах, невиявлені 

відхилення можуть мати згубний вплив на оцінку 

швидкості зміщення координат станцій. Оскільки 

збільшення довжини часових серій координат 

збільшує кількість відхилень, то сукупний ефект 
навіть невеликих зміщень може суттєво вплинути 

на оцінку  розташування та швидкості зміни. Тому 

виявлення зсувів є важливою проблемою при 

спробі точного розуміння деформації поверхні 

Землі. 

Постановка проблеми 

Часові ряди координат є основою для 

визначення положення та швидкостей зміни 

перманентних станцій. У часових рядах координат 

ми можемо виділити лінійну або нелінійну 

тенденцію, річні та піврічні сигнали, розриви у 

вимірюваннях. Більшість досліджень 

зосереджується на визначенні річних сигналів, а 

потім на дослідженні розривів у часовій серії і, 

нарешті, на оцінку швидкості зміни координат 

станції. Оцінка та врахування сукупності цих 

похибок може значно покращити результати 

досліджень.  

Метою наших досліджень є дослідити та 

проаналізувати похибки координат референцних 

GNSS-станцій на основі довготривалих 
безперервних часових серій, опрацювати та 

порівняти у різних спеціалізованих програмних 

пакетах, виявити тенденції їх зміни. 

Методика та результати досліджень 

Для даних досліджень нами було обрано 4 

GNSS станції на території України. Вихідними 

даними є щотижневі файли з програмних пакетів 

GAMIT/GLOBK та GIPSY-OASIS на період 2013-

2018 рр. На їхній основі виконане порівняння 

даних змін координат з двох програмних пакетів, 

та побудовано графіки довготривалих часових 
рядів зміни координат референцних GNSS-

станцій. 

Таблиця 1 

Обрані GNSS-станцій 

 

За допомогою програмного пакету MiniTab 

було опрацьовано файли спостережень та 

отримано швидкості зміни координат обраних 
станцій та побудовано графіки, що відображають 

ці зміни. Для прикладу на рисунку 1 приведено 

графік зміни координати Х на станції GLSV. 

 

Рис. 1. Зміна координати Х на станції GLSV 

Назва 
станції 

Місце 
розташу-

вання 

Мережа Період 
спостережень 
(GPS-тижні) 

GAMIT GIPSY 
CNIV м. 

Чернігів 
IGS/EPN 1722-

1985 
1722-
1996 

GLSV м.Київ, 
Голосіїво 

IGS/EPN 1722-
1985 

1722-
1996 

SKON м.Старо-
констянт

инів 

ZAKPOS 1722-
1985 

1722-
1996 

SULP м. Львів IGS/EPN 1722-
1985 

1722-
1996 
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З досліджень часових серій щотижневих 

розв’язків відомо, що зміна цих координат, крім 

лінійного зміщення, зумовленим рухом 

тектонічної плити, має ще й періодичну складову, 

яка спричинена атмосферним впливом (зміна 

тиску, температури, рух повітряних мас). 

Для кращого відображення впливу похибок на 

координати всіх досліджуваних станцій, було 

здійснено перехід від геоцентричних до 

топоцентричних координат за наступними 
формулами: 

ZBYLB

XLBX





coscossin

cossin
 (1) 

YLXLY  cossin  (2) 

ZBYLB

XLBZ





sinsincos

coscos
 (3) 

Після цього було побудовано нові графіки, на 

яких виявлено моменти з «різкими» змінами 

координат (Рис.2). 

 

Рис. 2. Зміна координати Х на станціях 

GLSV, CNIV, SKON, SULP 

На рисунку видно, що на епоху 2014,87 - 

2014,95 припадає найбільш очевидна зміна 

координат. Ця зміна відображає значне зміщення 
на всіх станціях, що може відображати певний 

глобальний процес. Таким процесом може бути 

землетрус, активність атмосфери та інше. 

Порівнявши це зміщення з картами глобального 

Kp індексу можемо зробити висновок, що 

причиною даного зміщення може бути висока 

магнітна активність та збурення іоносфери за 

даними планетарного Kp індексу та іоносферного 

«індексу 95». 

Висновки 

Виконано опрацювання даних GNSS-

спостережень із різних програмних пакетів для 
побудови довготривалих часових рядів зміни 

координат. З досліджень часових серій 

щотижневих розв’язків відомо, що зміна цих 

координат, крім лінійного зміщення, має ще й 

періодичну складову. Виявлено, що моменти з 

«різкими» змінами координат співпадають з 

моментами високої магнітної активністю та 

збуреннями іоносфери. Вплив іоносферних 

ефектів та магнітних збурень є однією з основних 

похибок координат часових рядів, на чому буде 

зосереджена увага в подальших дослідженнях. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Geoffrey Blewitt , David Lavallée, «Effect of 

annual signals on geodetic velocity», Geodesy and 
Gravity/Tectonophysics,Volume107, IssueB7, July 

2002, Pages ETG 9-1-ETG 9-11. 

2. Julien Gazeaux, Simon Williams, Matt King, 

Machiel Bos «Detecting offsets in GPS time series: 

First results from the detection of offsets in GPS 

experiment» American Geophysical Union,2013 

3. Kai Borre, C.C.J.M. Tiberius, «Time Series 

Analysis of GPS Observables» 

4. 8. Kenyeres A., Bruyninx C. EPN coordinate time 

series monitoring for reference frame maintenance // 

GPS Solutions, 2004. No 8, P.200– 209 (DOI 
10.1007/s10291-004-0104-8) 

5. Kenyeres A., Bosy J., Brockmann E., Bruyninx 

C., Caporali A., Hefty J., Jivall L., Kosters A., 

Poutanen M., Fernandes R., Stangl G. EPN Special 

Project on Time series analysis, preliminary results 

and future prospects // EUREF Publication, 2002. No. 

10, ed. J. A. Torres and H. Hornik, P. 72–75. 

6. https://igs.bkg.bund.de/dataandproducts/rinexsearc

h 

ANALYSIS OF TIME SERIES 

COORDINATE ERRORS OF 

REFERENCE GNSS STATIONS 

Iryna Sosonka*, Dana Boilo1 
1*. Department of Higher geodesy and Astronomy, "Lviv 
Polytechnic" National University, st. Bandera 12, Lviv, 

Ukraine, 79013,  
E-mail: iryna.i.sosonka@lpnu.ua 

Time series of coordinates derived from GNSS 

observations are widely used in geodesy and 

geodynamics, in particular when creating and 

maintaining terrestrial reference systems, as well as 

for monitoring of Earth's crust deformation and 

GNSS-monitoring of the atmosphere. The accuracy of 

such studies depends on numerous sources of error. 

Therefore, the precise definition and elimination of 
the dominant sources of error is the basis for 

obtaining high-quality levels of reliability. In this 

paper, we investigate time series of coordinates of 

reference GNSS stations in Ukraine, and determine 

the trends of their changes. Studies were conducted at 

selected stations in the period 2013-2018. 

Keywords : GNSS, time series, reference stations, 

weekly solution. 
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МОНІТОРИНГУ В МЕЖАХ 
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Метою дослідження є вирішення актуальної 

проблеми оцінки фактичного стану й оптимізації 

мережі спостережних гідрогеологічних 

свердловин для території транскордонного 

водообмінного басейну Прип’яті в межах України. 

Проведено аналіз щільності, рівномірності 

розподілу пунктів спостереження, оцінку 

очікуваної похибки просторового моделювання 

рівневої поверхні підземних вод за результатами 

моніторингу для існуючої мережі. Результати 

геостатистичного аналізу дали змогу обґрунтувати 

розміщення проектних свердловин для 

підвищення якості вирішення задач 

гідрогеологічного моніторингу.  

Ключові слова – спостережні свердловини, 

метод найближчого сусідства, рівні підземних вод, 

крігінг, середньоквадратична похибка. 

Вступ 

В останні десятиліття для України характерна 

негативна тенденція скорочення гідрогеологічної 

спостережної мережі, обумовлена, в першу чергу, 

недостатнім фінансуванням. Так, вже у 2014 році 

спостереження за рівнями підземних вод 

проводилися лише у 350 пунктах 

гідрогеологічного моніторингу, а дослідження 

хімічного складу вод не проводилися взагалі. Така 

ситуація є катастрофічною, особливо, враховуючи 
той факт, що на початку 90-х років державна 

мережа гідрогеологічного моніторингу налічувала 

7000 свердловин, абсолютна більшість яких зараз 

є законсервованими або взагалі ліквідованими. 

Таким чином, дані багаторічних рядів 

безперервних спостережень – втрачені, що 

унеможливлює здійснення обґрунтованих оцінок і 

прогнозів динамічних гідрогеологічних процесів 

[Тимків, 2016, Шестопалов, 2016].  

Очевидно, що необхідно розробити заходи для 

відновлення спостережної мережі і її поступової 
адаптації до європейських норм і вимог [Directive 

2000/60/EC, 2000]. Відмітимо, що одним із 

основних принципів управління водними 

ресурсами у більшості розвинених країн є 

здійснення моніторингу і територіального 

управління на рівні річкового басейну, а не 

адміністративної території. Басейновий принцип 

управління обґрунтовується єдністю поверхневих 

і підземних вод у межах річкового басейну. 

Особливу увагу приділяють транскордонним 

басейнам, розташованим на території кількох 

держав [Berezko, 2012, Кошляков, 2014, Davybida, 
2018]. Прикладом такої транскордонної системи є 

басейн річки Прип’яті, правої притоки Дніпра, яка 

протікає в межах України і Білорусі (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Оглядова карта території басейну річки Прип’ять у межах України 
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Дана територія вимагає першочергового 

розгляду, у зв’язку з унікальністю її географічного 

положення і умов формування гідрогеологічного 

режиму, а також із актуальним досвідом Білорусі, 

де подібні заходи вже були успішно проведені 

[Berezko, 2012]. 

Метою дослідження є оцінка фактичного стану 

мережі гідрогеологічного моніторингу і 

геостатистичне обґрунтування розміщення 

проектних спострежних пунктів у межах 

української частини басейну річки Прип’яті. 

Методика геопросторового аналізу мережі 

моніторингу 

На першому етапі оптимізації необхідно 

виконати аналіз просторових характеристик 

існуючої мережі моніторингу.  

Рівномірність розподілу спостережних пунктів 

по досліджуваній території – це необхідна умова 

для застосування багатьох видів аналізу і 

моделювання. Схема розподілу пунктів є 

рівномірною, якщо їх щільність (кількість точок 

на одиницю площі) у будь-якій підобласті 

території дослідження дорівнює щільності у всіх 

інших підобластях. В іншому випадку маємо 

групову схему.  

У свою чергу рівномірні схеми поділяють на 

регулярні та випадкові.  

Схема є регулярною, якщо точки спостережень 

створюють певний вид мережі. Це означає, що 

відстань між точками i та j у деякому напрямку 

мережі є константою для будь-якої пари точок i та 

j для даної мережі. 

Для випадкової схеми характерним є те, що 

ймовірність появи точки спостережень у будь-якій 

підобласті території дослідження є сталою 

величиною, яка не залежить від появи інших 

точок спостережень. Таким чином, випадкова 

схема забезпечує рівномірність та незалежність 

випробувань, що дозволяє обґрунтовано 

застосувати статистичні моделі випадкових 

величин для відображення результатів 

моніторингу. 

Для перевірки рівномірності розподілу точок 

часто використовується метод найближчого 

сусідства. Головна перевага методу найближчого 

сусідства полягає у тому, що він дозволяє, крім 

оцінки рівномірності, отримати інформацію про 

природу цієї рівномірності (тобто, встановити, за 

регулярною чи випадковою схемою розподілені 

точки). 

Для застосування методу найближчого 

сусідства слід визначити так звану R-статистику: 

Δ

D
R   (1) 

P2

1
  (2) 

S

N
P   (3) 

де N – кількість точок спостережень; 

S – площа території, що досліджується; 

D – середнє арифметичне відстаней між 

кожною точкою спостережень та найближчою до 

неї сусідньою точкою. 

R-статистика набуває значень в інтервалі від 0 

до 2,15. На практиці для класифікації схем 

розподілу пунктів спостережень за допомогою 

методу найближчого сусідства можна 

застосовувати таку шкалу: 

0,00 < R < 0,50 – групова схема; 

0,50 < R < 1,50 – випадкова схема; 

1,50 < R < 2,15 – регулярна схема. 

Наступним етапом є визначення оптимального 

розташування моніторингових свердловин на 

основі формальної статистичної оцінки 

просторових характеристик мережі з урахуванням 

похибки екстраполяції досліджуваних параметрів. 

Дане завдання може бути вирішене у середовищі 

ГІС із застосуванням загальноприйнятих методів 

інтерполяції даних, наприклад – крігінгу, із 

подальшою оцінкою похибок [Hudak, 1992, Ben-

Jema, 1994, Тимків, 2016, Pourkhosravani, 2016]. 

Важливою властивістю крігінгу є точне 

відтворення значень вимірювань у точках, де вони 

відомі [Davis, 1988, Marinoni, 2003, Theodossiou, 

2006].  

Як і багато інших методів інтерполяції, крігінг 

базується на розрахунку ваг w1(x), w2(x), wn(х) для 

кожної прогнозної точки x, де значення 

інтерпольованої величини (наприклад, глибини 

залягання рівня підземних вод) невідомі. Оцінка 

значення шуканої величини V*(x) в точці x 

визначається, як лінійна комбінація відомих 

значень V(xі) (результатів спостережень у 

відповідних пунктах моніторингу) із цими вагами: 

     
n

i

ii
xVxwx*V  (4) 

В основі методу лежить припущення, що 

просторовий розподіл інтерпольованої величини 

(безперервна функція V(x)) – це деякий 

випадковий процес. Відповідно V(x1), V(x2),…., 

V(xn) – випадкові величини. Тоді їх лінійна 

комбінація V*(x) теж є випадковою величиною. 

Коефіцієнти wi(x) розраховуються так, щоб 

математичне сподівання прогнозованої величини 

V*(x) дорівнювало математичному сподіванню 

значення випадкового процесу V(x) у цій точці: 

    xVMx*VM 





  (5) 

Зазначена умова (5) забезпечує властивість 

незміщеності методу. Оптимальність оцінки 

забезпечується умовою мінімізації дисперсії 

різниці V*(x)-V(x): 

58



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

    minxVx*VD  






  (6) 

Для виконання умов (5) і (6) при застосуванні 

методу крігінгу необхідно мати деякі уявлення 

про природу випадкового процесу V(x), що 

розглядається, тобто знати модель даного процесу. 

У якості моделі використовують функцію γ(x, xi), 

що характеризує залежність очікуваної різниці 

значень між точками x і xi від відстані між ними. 

Оцінкою очікуваної різниці є умовна дисперсія 

різниці значень у відповідних точках: 

      
ii

xVxVDx,x   (7) 

Тоді система рівнянь крігінгу, з якої 
отримують оптимальні значення ваг w1(x), w2(x),… 

wn(x) матиме вигляд: 
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де μ(x) – множник Лагранжа, що 

використовується для визначення похибки; 
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 (9) 

Окрім оцінки (прогнозу) значення 

інтерпольованої величини в деякій точці, крігінг 

дозволяє оцінити похибку інтерполяції для кожної 

прогнозної точки. Похибка визначається у вигляді 

дисперсії відхилення обчисленого значення від 

істинного невідомого: 

   






  xVx*VD
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Результати аналізу мережі гідрогеологічного 

моніторингу і рекомендації щодо 

першочергових заходів її оптимізації в межах 

української частини басейну р. Прип’яті 

У межах України розташовані правобережні 

притоки р. Прип'яті, як беруть початок на Волино-

Подільській і Придніпровській височинах. Долини 

річок неглибокі – 2-8 м, під час повені 

затоплюються. За своїм режимом річки належать 

до типу рівнинних, переважно атмосферного 

живлення з потужним весняним паводком й 

низькою меженню (часто порушуються літніми і 

зимовими дощовими паводками). Середньорічні 

модулі стоку змінюються від 3 до 4 л/с на км2. 

Значна частина річкового стоку (35-40%) припадає 

на весняні місяці (березень-квітень); на літньо-

осінній період (травень-листопад) припадає 50-

60% і на зимовий (грудень-лютий) до 10%. 

Територія з максимальним в Україні розвитком  

боліт (до 20 % території). 

У гідрогеологічному відношенні досліджувана 

територія належить до Волино-Подільського 

басейну. Тут виділяють Волинськополіський, 

Волинський і Малополіський гідрогеологічні 

райони. 

Басейн характеризується поступовим 

зануренням порід у західному і південно-

західному напрямках. Відклади верхнього 

протерозою, кембрію, ордовику, силуру, девону і 

карбону, які виходять на під мезозойську 

поверхню у цьому ж напрямку, перекриті товщею 

мезозой-кайнозою. Усі вони водоносні. 

Регіональні водотриви тут відсутні. Зона 

інтенсивного водообміну обмежена глибиною 

розвитку тріщинуватих порід, яка складає 100-110 

м у західній і центральній частинах басейну і 300-

350 м – у північно-східній частині. У північно-

східній частині ця зона включає увесь розріз аж до 

кристалічного фундаменту, у центральній – до 

порід девону і силуру, а у зануреній західній 

частині вона обмежена верхньокрейдовими 

породами. Нижче вказаних глибин тріщинуватість 

різко згасає і породи стають водотривким 

екраном, який розмежовує перший 

гідродинамічний поверх від другого . 

У місцях неглибокого залягання фундаменту, 

між підземними водами різних водоносних  

горизонтів, існує гідравлічний зв’язок, внаслідок 

чого на окремих ділянках утворюються спільні 

водоносні комплекси. Для водопостачання 

використовують майже всі водоносні горизонти і 

комплекси. Найбільший водовідбір здійснюється з 

неогенових та крейдових горизонтів [Рубан, 2005]. 

Актуальна інформаційна база державної 

системи моніторингу підземних вод за даними 

ДНВП «Геоінформ» містить інформацію про 41 

спостережну свердловину в межах досліджуваниої 

території (див. рис. 1). Серед цих свердловин 14 

пробурені на водоносний горизонт ґрунтових вод 

і, відповідно, 27 – на міжпластові підземні води. 

Співвідношення між свердловинами з природним і 

порушеним режимом складає відповідно 16 і 25. 

Необхідно відмітити також нерівномірність 

розташування існуючих пунктів моніторингу, 

більшість з яких розміщені в межах 

водообмінного суббасейну притоки Горинь (Д-1-

4), тоді як у суббасейнах Уборті, Ужа мережа 

практично відсутня [Davybida, 2018, Тимків, 

2018].  

Щільність спостережної мережі для 

досліджуваної території становить приблизно 1 

пункт на 1700 км2, тоді як для території Білорусі 

середня щільність – 1 гідрогеологічна свердловина 

на 500 км2, а зокрема для білоруської частини 
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басейну Прип’яті – 1 пункт на 700 км2 [Berezko, 

2012]. Необхідно також відмітити, що згідно 

рекомендацій щодо ведення гідрогеологічного 

моніторингу в країнах ЄС, щільність спостережної 

мережі повинна становити 1 пункт на 20-25 км2 

для кількісної і якісної оцінки ресурсів підземних 

вод, статистично обґрунтованого моделювання і 

ефективного контролю процесів, що відбуваються 

в підземній гідросфері [European Freshwater 

Monitoring Network design, 1996].  

У ході виконання ГІС-аналізу характеру 

розподілу пунктів гідрогеологічних 

спостережень у межах території дослідження з 

використанням співвідношень (1-3) встановлено 

середню відстань між сусідніми пунктами 

D=17,73 км і підтверджено їх відповідність 

випадковій схемі розташування (R=0,86), що 

забезпечує рівномірність і незалежність 

випробувань та дозволяє обґрунтовано 

застосовувати статистичні моделі випадкових 

величин для вивчення мінливості елементів 

режиму підземних вод. 

Очевидно, що для досліджуваної території є 

доцільним подальший розвиток (відновлення 

законсервованих і спорудження нових 

свердловин) системи моніторингу. 

Аналіз попереднього досвіду використання 

геостатистичних методів для оцінки, 

проектування і оптимізації моніторингових 

мереж [Theodossiou, 2006, Pourkhosravani, 2016] 

свідчить, що на просторовий розподіл похибок  

інтерполяції перш за все визначальний вплив 

має характер взаємного розташування пунктів 

спостереження в межах досліджуваних 

територій, а застосування методу крігінгу для 

інтерполяції результатів спостережень не 

вимагає їх відповідності нормальному закону 

розподілу. Враховуючи дані твердження, а 

також той факт, що спостережні свердловини 

пробурені на різні водоносні горизонти з 

різними типами режиму (як природними, так і 

порушеними) і характеризуються періодами 

спостережень різної тривалості (від 1-2 років до 

40-50 років щомісячних спостережень), у якості 

інтерпольованої величини використано 

значення середньобагаторічних рівнів, 

розраховані кожної спостережної свердловини 

(глибини залягання рівнів підземних вод 50% 

забезпеченості). Основні статистичні 

характеристики отриманої вибірки даних 

наведені у таблиці 1. 

Надалі для оцінки просторової кореляційної 

структури даних виконано побудову 

експериментальної і підбір теоретичної 

варіограмної моделі (рис. 2), від якої залежить 

подальша ефективність застосування методу та 

величина похибок. 

Таблиця 1 

Статистичні характеристики 

середньобагаторічних рівнів підземних вод для 

гідрогеологічних свердловин досліджуваної 

території 

Кількість значень у вибірці 41 

Мінімальне значення, м -0,64 

Максимальне значення, м 51,179 

Математичне очікування, м 5,601 

Середньоквадратичне 

відхилення, м 

9,496 

Значення критерію 

Колмогорова-Смірнова 

0,257 

 

Для вирішення завдань оптимізації мережі 

моніторингу беззаперечною перевагою крігунгу є 

можливість обчислення і візуалізації просторового 

розподілу середньоквадратичної похибки 

інтерполяції. Значення похибки рівне нулю в 

точках спостережень (оскільки, як вже 

зазначалося, крігінг є точним методом 

інтерполяції) і зростає зі збільшенням 

невизначеності або зі зменшенням щільності 

мережі моніторингу. 
 

 

Рис. 2. Емпірична і теоретична варіограма 

Результати просторового моделювання 

похибки інтерполяції глибин залягання рівнів 

підземних вод забезпеченістю 50% у межах 
території української частини басейну ріки 

Прип’ять наведено на рисунку 3. 
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Рис. 3. Схема просторового розподілу похибки інтерполяції методом крігінгу 

 
Отримана схема підтверджує недостатню 

щільність мережі. Для свердловин w19 
(255070046) і w40 (251260002) аномалії величини 
похибки пояснюються невизначеністю даних у 
зв’язку з аномальними значеннями самих рівнів 
для даних свердловин по відношенню до сусідніх 
гідрогеологічних пунктів. Величина 
середньоквадратичної похибки (>10 м), яка 
перевищує середньоквадратичне відхилення 
вибірки результатів спостережень (див. табл. 1), 
для північно-східної частини території зумовлена 
відсутністю пунктів моніторингу. Необхідність 
облаштування спостережних гідрогеологічних 
свердловин у межах даної частини регіону 
(правобережжя Случі, північна частина басейну 
Стирі, басейни Уборті, Словечни, Ужа) стає 
очевидною. Надалі при проектуванні мережі 
гідрогеологічного моніторингу слід враховувати 
не тільки результати геостатистичного аналізу, але 
й особливості умов формування режиму 
підземних вод, кількість, конфігурацію та 
розташування гідрогеологічних округів, виділених 
за гідрогеодинамічним принципом (див. рис. 1), 
гідрогеологічних районів і поширення різних 
типів ландшафтно-гідрогеологічних комплексів 
[Рубан, 2005]. Доцільно розташувати пости таким 
чином, щоб вони були репрезентативними для 
прирічного, терасового та вододільного типів 
гідрогеологічного режиму.  

На завершальному етапі проектування мережі 
необхідним є узгодження проектних координат 
постів із реальною ситуацією на місцевості з 
подальшою корекцією і повторною 
геостатистичною оцінкою точності моделювання 
результатів спостережень. 

Такий підхід до розміщення пунктів 
моніторингу дасть змогу не тільки охопити 
спостереженнями ділянки із різними умовами 
формування гідрогеологічного режиму й 
отримувати більш повну інформацію, але й 
організувати випадкову схему розташування 
свердловин, що забезпечить рівномірність і 
незалежність випробувань і дозволить 
обґрунтовано застосовувати статистичні моделі 
випадкових величин для дослідження просторово-
часової мінливості елементів режиму підземних 
вод. 

Висновки 

Отже, система державного моніторингу 

підземних вод України перебуває у 

незадовільному стані, що зумовлює втрату даних 

безперервних багаторічних режимних 

спостережень за якісними і кількісними 

гідрогеологічними характеристикам, знижує 

достовірність оцінок і прогнозів стану підземних 

вод, розвитку несприятливих процесів, а отже, 
робить неможливим попередження негативних 

змін геологічного середовища. Водообмінний 

басейн ріки Прип’ять належить до найменш 

охоплених діючими постами гідрогеологічного 

моніторингу територій України, і, враховуючи 

гідроекологічну вразивість і транскордонний 

статус, потребує першочергових заходів для 

розвитку спостережної мережі. Для забезпечення 

ефективного функціонування системи 

гідрогеологічного моніторингу території басейну 

ріки Прип’яті в межах України необхідно 
переглянути і розширити мережу спостережних 
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свердловин, враховуючи, що вартість будь-яких 

заходів для покращення стану підземних вод є 

набагато вищою, ніж затрати на оптимізацію 

системи моніторингу. 
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The aim of the research is to solve the actual 

problem of estimating the actual state and 
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network wells for the territory of the Pripyat 

transboundary watershed basin within Ukraine. The 

analysis of the density and uniformity of the 
observation points distribution and estimation of the 

expected error of the spatial modelling groundwater 

levels with the monitoring results for the current 

network were carried out. The results of geostatistical 

analysis have allowed justifying the location of design 

wells to improve the quality of hydrogeological 

monitoring tasks. 
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СЕЙСМІЧНІСТЬ ТА ТЕКТОНІКА 

МАРАМУРЕШСЬКОГО БАСЕЙНУ 

(РУМУНІЯ) 

Наталя Пиріжок 
Карпатське відділення інституту геофізики імені  

С.І. Субботіна НАН України, E-mail: knopka99@ukr.net 

Дослідження сейсмічної активності Східних 

Карпат на території України та Румунії було 

проведено з використанням даних інструмен- 

тальних спостережень з 1960 по 2014 роки. 

Критеріями відбору були магнітуда та енер-

гетичний клас землетрусів. У глибинно-

просторовому розподілі гіпоцентрів виділено три 
поверхи їх поширення. Перший в межах від 2 до 7 

км, що відповідає товщі осадових відкладів 

Марамурешського басейну, другий - від 8 до 15 

км, де події сконцентровані в центральній частині. 

Гіпоцентри третього поверху знаходяться на 

глибинах 20-35 км поблизу поверхні Мохо. 

Ключові слова – Марамурешський басейн, 

гіпоцентри, просторово-глибинний розподіл 

землетрусів. 

Вступ 

Карпатська гірська система поділяється на дві 
субпровінції: Внутрішні та Зовнішні Карпати. 

Внутрішні Карпати розташовані у центральній 

Словаччині, північній Угорщині, південно-східній 

частині Українських Карпат та центральній 

частині румунських Карпат. Їх геодинамічний 

розвиток об’єднаний спільною геологічною 

історією. Тому дослідження сейсмічної активності 

теж охопило цю ділянку не зважаючи на 

географічні кордони. 

Мета 

Вивчення сейсмічності ділянки Марамурешсь-

кого басейну розташованого між Мармарошським 
кристалічним масивом та ефузивами Вироглат-

Гутинської гряди у Внутрішніх Карпатах та її 

зв'язок з розломно-блоковою будовою регіону. 

Методика і результати 

Марамурешський басейн – це складно побу-

дований синклінорій, який межує з Марма-

рошським кристалічним масивом на сході, 

гірським масивом Лепушських гір на заході та на 

півдні з Трансильванською западиною. Його 

протяжність становить близько 120 км, ширина 

коливається в межах 50-60 км [Глушко, 1968]. 
Системою різнонаправлених тектонічних 

порушень (в основному скидів) він розділений на 

ряд тектонічних одиниць. Найбільшими з них є 

блок Петрова, грабен Вишеул-де-Жос, грабен 

Борша, западина Бістри, структури Шетрева і 

Биргеу [Доленко, 1976]. Північна частина блоку 

Петрова і синклінальна впадина Бістри є 

продовженням шопурського флішу. Південна 

частина блоку та грабен Борша занурені під 

Закарпатський прогин, а структура Шетрева – під 

ефузиви Вигорлат-Гутинської гряди. 

Частина Закарпатського прогину, яка просто-
рово переходить на територію Румунії, 

називається зоною Окна-Шугатаг-Бирсана та з 

сходу обмежена блоком Петрова [Глушко, 1968]. 

Румунську ділянку Закарпатського прогину 

охарактеризовано як грабенподібну структуру, яка 

утворилась на південно-західному схилі Марма-

рошського кристалічного масиву.  

Осадові відклади басейну представлені черво-

ними верхньоюрськими вапняками, крейдовими 

(мезозойськими) та палеогеновими (конгломерати, 

пісковики, вапняки, мергелі, слюдисті пісковики) 
відкладами, загальна потужність розрізу стано-

вить більше 5000 м. 

У просторово-географічному відношенні тери-

торія вивчення обмежена населеними пунктами 

Берегово, Сату-Маре, Бая-Маре, Бистриця, 

Коломия, Делятин, Хуст. Обраний напрямок 

зумовлений наявністю проведеного сейсмо-

геологічного профілю РП-5.  

Для аналізу просторово-глибинного розподілу 

епіентрів використані дані інструментальних 

спостережень з 1960 по 2014 роки [Костюк, 1997; 

Сейсмологические бюллетени Украины за 2001–

2012, 2005–2014 гг,]. Критеріями відбору були 

магнітуда та енергетичний клас землетрусів. Для 

обрахунку енергетичного класу подій 1960-1990 

років використано формулу Гутенберга, оскільки 

в приведених матеріалах фігурували лише 

значення магнітуди [Костюк, 1997]. За розгля-

нутий часовий період на території дослідження 

виділено (розглянуто) 76 подій з енергетичним 

класом (Кр) більше 7. Менші значення Кр не 

приймалися до уваги, оскільки їх важко відрізнити 

від промислових вибухів. 

Як видно з рисунку 1 просторове поширення 

епіцентрів має певні закономірності, які пов’язані 

з структурно-тектонічними особливостями будови 

території. Поодинокі землетруси фіксуються в 

зонах покривів у північно-східній частині регіону 

та ймовірно пов’язані з контактом Складчастих 

Карпат та Східно-Європейської платформи.  

Основні події групуються в таких тектонічних 

одиницях як Солотвинська западина та 
Марамурешський басейн, а також в окраїнах 

неогенового вулканізму Вигорлат-Гутинського 

пасма. Вулканічні породи виконують роль 

умовного бар’єру, який у просторовому 

відношенні розділив поширення епіцентрів на дві 

ділянки: перша – південно-західна частина 
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ефузивних відкладів обмежена лінією міст: 

Берегове, Сату-Маре, Бая-Маре. Друга – північно-

східна частина вулканітів вздовж лінії міст Хуст, 

Тячів та Петрово. Можливо такий поділ 

зумовлений наявністю глибинного розлому, який 

також виконував роль магмопідводячого каналу. 

 

Рис. 1. Схема розташування епіцентрів 
землетрусів на тектонічній основі (Глушко 

В.В., 1963):I – енергетичний клас землетрусів 

(Кр); II – Вигорлат-Гутинське вулканічне 

пасмо; III – границі тектонічних зон та 
розривні порушення земної кори; IV – обрис 

ділянки досліджень; АБ – лінія умовного 

профілю 

 

Рис. 2 Розподіл гіпоцентрів землетрусів 

взловж профілю АБ 

Аналізуючи розташування гіпоцентрів 
виділено три глибинні поверхи їх поширення. 

Перший в межах від 2 до 7 км, що відповідає 

товщі осадових відкладів Марамурешського 

басейну. Другий поверх від 8 до 15 км, де 

гіпоцентри сконцентровані в центральній частині 

профілю та поодинокі землетруси в південно-

західному та північно-східному напрямках. 

Гіпоцентри третього поверху знаходяться на 

глибинах 20-35 км поблизу поверхні Мохо. 

Глибинний розподіл землетрусів створює V-

подібне поле, хоч і менш виражене у порівнянні з 

відомими прикладами такого розподілу у світі 
[Курскеев А. К., 1990].  

Висновки 

Сейсмічна активність ділянки досліджень 

відображає сучасну геодинаміку регіону. 

Просторовий розподіл землетрусів пов'язаний з 

розломно-блоковою структурою фундаменту. 
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SEISMICITY AND TECTONICS 

MARAMURESH BASIN (ROMANIA) 

Natalia Pyrizhok 
Carpathian department of Institute of Geophysics of the 

National Academy of Sciences of Ukraine, E-mail: 
knopka99@ukr.net 

Investigation of seismic activity of the Eastern 

Carpathians on the territory of Ukraine and Romania 

was carried out using the data from 1960 to 2015 by 

instrumental observations. The criteria for selection 

were the magnitude and the energy class of 

earthquakes. In the deep-spatial distribution of 

hypocenters, three layers are divided. The first is in 

the range from 2 to 7 km, which corresponds to the 

thickness of sediment deposits of Maramuresh basin, 

the second - from 8 to 15 km, where events are 

concentrated in the central part. Hypocenteres of the 
third layer are at depths of 20-35 km near the Moho 

surface. 

Keywords – Maramuresh basin, hypocenters, 

spatial-deep distribution of earthquakes. 
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Розглянуто особливості просторової і часової 

організації та питання виникнення, розвитку, дина-

міки і функціонування постмайнінгових геосистем 

Західного регіону України. На прикладі хвосто-

сховища Стебницького ДГХП “Полімінерал” вста-

новлено закономірності функціонування і розвитку 

постмайнінгових геосистем, утворення ґрунтового і 

рослинного покриву на сильнозасолених і пере-

зволожених поверхнях, виокремлено стадії їхнього 

заростання. 

Ключові слова – геосистема; постмайнінгова 

геосистема; функціонування; динаміка; розвиток; 

хвостосховище; поверхня. 

Постановка проблеми 

Актуальність питань функціонування, динаміки і 

розвитку постмайнінгових геосистем Західного 

регіону України сьогодні зростає. Донедавна у 

регіоні розробляли різні види корисних копалин: 

камʼяне і буре вугілля, нафту, газ, торф, озокерит, 

самородну сірку, натрієві, калійні і магнієві солі 

тощо. Відмінності технології їхнього видобування 

і збагачення зумовили специфіку та різний рівень 

антропогенної перетвореності природного середо-

вища. Відзначимо, що більшість гірничовидобувних 

і гірничозбагачувальних підприємств Західного 

регіону України перебувають у критичному, нерідко 

аварійному стані, на межі їхньої ліквідації та 

потребують реалізації оптимізаційних заходів. 

Водночас ефективність цих заходів передбачає 

розуміння особливостей геопросторової організації 

і функціонування постмайнінгових геосистем, 

питань їх виникнення, динаміки складних природно-

антропогенних процесів, відновлення ґрунтового і 

рослиного покривів тощо. 

Мета дослідження 

Метою роботи є вивчення особливостей гео-

просторової організації та питань розвитку, динаміки 

і функціонування постмайнінгових геосистем Захід-

ного регіону України. 

Аналіз останніх досліджень 

В основу ландшафтно-екологічного дослідження 

покладено роботи з питань виникнення і зникнення 

гірничопромислових і постмайнінгових геосистем 

[Іванов, 2016б; Іванов, 2016в], їхньої динаміки і 
функціонування [Іванов, 2016а; Іванов, Тиханович, 

2018] та прояву в них деструктивних процесів та 

явищ [Іванов, Ковальчук, 2016]. Досвід геоінфор-

маційного картографування і моделювання стану 

гірничопромислових і постмайнінгових госистем 

подано у роботі [Іванов, Андрейчук, Ковальчук, 

2014; Ковальчук та ін., 2008]. 

Методика дослідження 

Ландшафтно-екологічне дослідження ґрунту-

ється на науково-методологічних основах вчення 

про ландшафт та його морфологічну структуру та 
використанні геоекологічного і геосистемного 

підходів. Таке дослідження є конструктивно-

географічним за методом та геоекологічним за 

кінцевою метою і спрямоване на вирішення склад-

них екологічних проблем гірничопромислових і 

постмайнінгових територій. 

Впродовж 1997–2018 рр. проведено ландшафтно-

екологічні дослідження в межах гірничопроми-

слових і постмайнінгових територій та обʼєктів 

Львівсько-Волинського (Львівсько-Люблінського) 

кам’яновугільного басейну, Західноукраїнської 

нафтогазоносної провінції, Передкарпатського сірко-
носного басейну, Передкарпатської і Закарпатської 

соленосних провінцій. 

З метою геоекологічного аналізу та розроблення 

оптимізаційних заходів у районах розроблення 

різних видів корисних копалин обрано 9 ключових 

(модельних) ділянок з масштабом картування від 

1 : 1 000 до 1 : 5 000. За допомогою ГІС-технологій 

(програма ArcGIS 10) створено оригінальні серії 

картографічних моделей, зокрема цифрові моделі 

рельєфу, моделі крутизни й експозиції схилів, 

схеми ландшафтної структури ключових ділянок, 
виникнення і формування геосистем, їх динаміки, 

розвитку, функціонування та ступені антропогенної 

трансформації, утворення ґрунтового і рослинного 

покриву, геохімічного забруднення та ін. 

Виникнення і розвиток постмайнінгових 

геосистем 

Серед гірничопромислових територій та обʼєктів 

особливий статус мають постмайнінгові (як вид 

постіндустріальних) території, що виникли після 

завершення видобування і збагачення корисних 
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копалин. В межах таких територій зберігаються 

цінні геологічні та історико-культурні об’єкти 

(копальні, штольні, кар’єрні виїмки, будівлі та ін.). 

На місцях промислових майданчиків і сховищ 

гірничопромислових відходів виникають антропо-

генно перетворені форми рельєфу із пошкодженими 

виробничими об’єктами, які нагадують “бедленд”, 

активізуються процеси самовідновлення ґрунтового 

і рослинного покривів. Після консервації чи 

ліквідації гірничого підприємства на екологічно 
небезпечних площах реалізують рекультиваційні і 

ревіталізаційні заходи. Рекультивовані території 

залишаються постмайнінговими аж до передачі 

відновлених відводів іншим землекористувачам. 

Після завершення розробки корисних копалин і 

ліквідації гірничих підприємств, на місці створених і 

керованих людиною територій та об’єктів, вини-

кають постмайнінгові геосистеми (як тип гірничо-

промислових геосистем), які формуються в межах 

ліквідованих кар’єрів, відвалів, відстійників тощо. 

На цьому етапі геосистеми практично неконтро-

льовані працівниками підприємств, що зумовлює 

активізацію природно-антропогенних, здебільшого 

деструктивних, процесів та явищ. Під постмайнін-

говими геосистемами розуміють як рекультивовані, 

так і “закинуті” ландшафтні утворення. 

У процесі експлуатації покладів мінеральних 

ресурсів, межі геосистем трансформуються у 

перехідні смуги. На стадії зрілості форм рельєфу 

гірничих обʼєктів, інтенсивність закладення нових 

геометричних конфігурацій урівноважує сила 

деструктивних явищ та прояв різних природно-

антропогенних (ландшафтоформуючих) процесів. 

Чітко виражені бровки схилів і поверхонь цих 

обʼєктів стають криволінійними, згладженими і 

розмитими, часто візуально схожими на оточуючі 

природні утворення. На пізніших стадіях старості 

і дряхлості форм рельєфу складність ландшафтної 

структури знижується, а їх зовнішні межі стають 

непомітними і на завершальній стадії “неозброєним” 

оком не виявляються. Особливості цих процесів і 

формування геотонів розглянуто у роботах 

[Гродзинський, 2005; Лихоман, 1970]. 

Постмайнінгові геосистеми формуються після 

завершення розроблення корисних копалин та 

ліквідації (довготривалої консервації) гірничого 

підприємства. Їхня поява зумовлена зменшенням 

або припиненням техногенного впливу людини на 

геосистеми. Виникнення геосистем зумовлено 

реалізацією рекультивації і фітомеліорації, однак 

здебільшого відбувається внаслідок відмови від 

експлуатації гірничих об’єктів, їх консервації чи 

ліквідації, що призводить до активізації природно-
антропогенних процесів. Більшість великих гірничо-

промислових об’єктів в межах Західного регіону 

України сьогодні перетворилися у постмайнінгові 

геосистеми. Вони є відносно молодими, мають 

близько 25–30 років, перебувають на піонерних 

стадіях самовідновлення ґрунтового і рослинного 

покриву. Розглянемо на прикладі хвостосховища 

Стебницького ДГХП “Полімінерал” особливості 

функціонування, динаміки і розвитку постмайнін-

гових геосистем (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Приклад постмайнінгових геосистем 
(космознімок Стебницького хвостосховища 

від 24 березня 2015 р.; відповідно до 

масштабу 1 : 5 000) 

Функціонування і розвиток постмайнінгових 

геосистем обʼєктів накопичення відходів 

збагачення калійної руди 

В межах Стебницького гірничопромислового 

району відходи збагачення калійних руд транс-

портували трубопроводом у хвостосховище, яке 

розміщене на північно-східній околиці м. Стебника, 

у долині р. Солониці. Хвостосховище (125 га) 

складається із двох секцій: першої, яка заповнена 

здебільшого твердою фазою та другої ‒ повністю 

наповненою ропою. Обсяги відходів становили 

900 м3/добу. Особливості ландшафтної структури 

хвостосховища подано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Ландшафтна структура хвостосховища 
Стебницького ДГХП “Полімінерал” та його 

околиць. Масштаб картування 1 : 5 000. 

Червоною межею зазначено модельну ділянку 

“Стебницьке хвостосховище 

У процесі роботи збагачувальної фабрики 

накопичено великі обсяги гірничопромислових 

відходів, які на початку 80-х років ХХ ст. досягли 

критичних відміток. У 1983 р. після сильної зливи 

відбувся прорив дамби й величезна маса високо-

мінералізованої ропи і мулу ринула долинами 

річок Солониці, Тисмениці і Дністра, до Чорного 

моря. Потужний селевий потік виніс понад 5 млн т, 
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що призвело до засолення заплав і низьких терас 

водотоків й завдало шкоди гідробіонтам [Білоніжка, 

Дяків, 2009]. Від того часу, об’єми виробництва 

калійних добрив у Стебнику зменшили, а у 1988 р. 

прийнято рішення про закриття фабрики. За умов 

додатного водного балансу із переважання опадів 

над випаровуванням (1,04 млн м3/рік) існує ризик 

прориву дамби, частину ропи із хвостосховища 

періодично скидають у водотоки [Іванов, 2001]. 

У першій секції хвостосховища Стебницького 

ДГХП “Полімінерал” міститься близько 20 млн т 

твердої фази у вигляді соляно-глинистих відходів 

флотації. Внаслідок взаємодії атмосферних опадів 

і відкладів відбувається вилуговування солей та 

утворення вторинної ропи (концентрація понад 

10‒25 г/дм3), яка ерозійними формами стікає у 

понижені ділянки першої секції хвостосховища. У 

процесі дослідження складено ландшафтну карту 

модельної ділянки “Стебницьке хвостосховище” 

масштабу 1 : 2 000, яка охоплює геосистеми карти 

твердої фази хвостосховища та її околиці (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ландшафтна структура модельної 

ділянки “Стебницьке хвостосховище” (секція 
№ 1, тверда фаза відходів збагачення). 

Масштаб картування 1 : 2 000 

Розглянемо особливості функціонування, дина-

міки і розвитку постмайнінгових геосистем, зокрема 

утворення ґрунтового і рослинного покриву на 

сильнозасолених і перезволожених поверхнях 

карти твердої фази хвостосховища Стебницького 

ДГХП “Полімінерал”. Техногенні форми рельєфу 

карти “вписано” до оточуючих природних, особливо 

у її південній і південно-східній частині. Відзначимо 

поєднання в межах хвостосховища плоских повер-

хонь власне карти і крутих схилів різної експозиції 

дамби, що її підвищує над оточуючими природно-

господарськими системами. Схема заповнення карти 

(місця подання пульпи трубопроводами) визначила 

особливості поверхонь карти. Відзначимо її ухили 

з південного заходу на північний схід із відносними 

перевищеннями у 4‒5 м. У центральній частині 

карти намивання пульпи у рельєфі виділяються 

залишки дамби-перемички, яка зумовила форму-

вання припіднятих ділянок поверхні карти. 

На незатоплених водоймами частинах карт 

розпочалося утворення ґрунтосумішей. Забарвлення 

субстрату залежить від вмісту солей та у повітряно 

висушеному стані змінюється від ясно-сірого до 

темно-сірого кольору. За структурою субстрат 

дрібнозернистий, добре змочується водою та під 

час атмосферних опадів утворює перезволожену 

кірку товщиною до 2‒5 см. 

На основі віддешифрованих космознімків за 

2006‒2014 рр., ми виявили закономірності в 
утворенні рослинного покриву в межах плоских 

поверхонь карт хвостосховища. В останні роки 

вивчено тенденції розширення ділянок, які зайняті 

різними стадіями заростання поверхонь: лучно-

болотною, чагарнико-травʼяною і деревно-чагар-

никовою [Іванов, 2017]. 

У 2006 р. в межах секції хвостосховища 

зустрічали поодинокі дерева, а окраїнні частини 

карти заростали здебільшого галофітною і гідро-

фітною рослинністю, зокрема солонцем трав’я-

нистим, безкільницею та очеретом звичайним 
(рис. 4). Більшість поверхонь залишалися сильно-

засоленими й без жодних ознак рослинності. Це 

пов’язано із засоленням ґрунтосумішей у зв’язку з 

підпруженням підземних вод солоною водоймою, 

яка займала біля 45 % площі карти намивання. 

 

Рис. 4. Утворення рослинного покриву в 

межах модельної ділянки “Стебницьке 

хвостосховище” (на основі дешифрування 
космознімку від 3 липня 2006  р.). Масштаб 

картування 1 : 5 000 

Умовні позначення: 1 – водойми солоні, з 

високомінералізованими розсолами; 2 – плоскі 

сильнозасолені поверхні карт, практично без ознак 

рослинності; 3 ‒ плоскі, дещо припідняті засолені 

поверхні карт з лучно-болотною стадією заростання; 

4 ‒ плоскі припідняті слабозасолені поверхні карт 

з чагарниково-травʼяною стадією заростання; 5 ‒ 
плоскі припідняті слабозасолені поверхні карт з 

деревно-чагарниковою стадією заростання; 6 – 

окремі дерева; 7 ‒ насипні горби; 8 ‒ крутостінчасті 

котловани на місці спущених водойм; 9 ‒ 

крутосхилі і плоскі поверхні верхніх частин дамб. 

Особливістю заростання території є формування 

піонерних стадій з рослин галофітних та соле-

стійких екологічних груп. Слід зазначити, що на 

піонерних стадіях відсутня автохтонна флора, що 
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свідчить про невідповідність умовам ґрунтів 

оточуючих природно-господарських систем. Для 

хвостосховища описано три основні стадії трав’яної 

сукцесії [Сащук, 2006]. Появі піонерних видів 

рослин передує осушення субстрату хвостосховищ. 

У 2008‒2012 рр. рівень води у солоних водоймах 

суттєво знизився, що дало змогу поширитися на 

нові площі рослинним угрупованням (рис. 5, 6). 

При цьому відбувається поступове проникнення 

фітоценозів за градієнтом зниження вологості і 
засолення ґрунтосуміші. Швидкому вимиванню 

солей сприяє триразове переважання кількості 

атмосферних опадів над випаровуванням. 

 

Рис. 5. Утворення рослинного покриву в 
межах модельної ділянки “Стебницьке 

хвостосховище” (на основі дешифрування 

космознімку від 4 квітня 2011 р.). Масштаб 

картування 1 : 5 000. 

 

Рис. 6. Утворення рослинного покриву в 
межах модельної ділянки “Стебницьке 

хвостосховище” (на основі дешифрування 

космознімку від 15 жовтня 2012 р.). Масштаб 

картування 1 : 5 000. 

Умовні позначення див. рис. 4. 

Поступово стає різноманітнішим склад болотно-

травʼяної рослинності за рахунок куничника 

наземного, лядвинця рогатого, полина звичайного 

тощо. У західній і південно-центральній частинах 

карти з’явилися ареали деревно-чагарникової 

рослинності. Тут ефективно поширюється береза 

поникла, осика, верба ламка і козяча, сосна 

звичайна та шипшина собача. 

Утворення ґрунтового і рослинного покривів 

продовжується й сьогодні (рис. 7). Швидкість 

утворення фітоценозів зумовлена добрим дрену-

ванням субстрату та інтенсивним вимиванням 

солей із субстрату з вищих місць у понижені. 

Перепад висот між піонерними стадіями заростання 

часто становить лише 20‒30 см [Іванов, 2017]. 

 

Рис. 7. Утворення рослинного покриву в 

межах модельної ділянки “Стебницьке 

хвостосховище” (на основі дешифрування 
космознімків від 20 липня, 9 і 19 серпня 2014 

р.). Масштаб картування 1 : 5 000. 

Умовні позначення: 1 – водойми солоні станом на 

20 липня 2014 р.; 2 – водойми солоні станом на 

9 серпня 2014 р.; 3 – рівень водойми станом на 

19 серпня 2014 р.; 4 – плоскі сильнозасолені 

поверхні карт, практично без ознак рослинності; 5 ‒ 

плоскі, дещо припідняті засолені поверхні карт з 

лучно-болотною стадією заростання; 6 ‒ плоскі 
припідняті слабозасолені поверхні карт з чагар-

никово-травʼяною стадією заростання; 7 ‒ плоскі 

припідняті слабозасолені поверхні карт з деревно-

чагарниковою стадією заростання; 8 – окремі дерева; 

9 ‒ насипні горби; 10 ‒ крутостінчасті котловани на 

місці спущених водойм; 11 ‒ крутосхилі і плоскі 

поверхні верхніх частин дамб. 

Рекультивація і фітомеліорація постмайнінгових 

геосистем обʼєктів накопичення відходів 

збагачення калійної руди 

Критична екологічна ситуація у районах 
розроблення калійних солей склалася внаслідок 

прийняття свого часу неправильних технічних й 

екологічних рішень щодо розміщення, експлуатації 

і ліквідації гірничо-хімічних підприємств, у т. ч. 

Стебницького ДГХП “Полімінерал”. Проблеми 

цього підприємства набули новітнього резонансу 

після утворення великого карстового провалля 

30 вересня 2017 р. й неодноразово піднімаються 

на державному і регіональному рівнях. 

Для Стебницького гірничопромислового району 

обґрунтовано можливість підземного захоронення 
розчинів хвостосховища на великі глибини, зокрема 

у вичерпані шари виробіток природного газу 

[Перекупко, Грухола, 2012]. Для рудника № 2 

Стебницького ДГХП “Полімінерал”, А. Гайдин 

[Гайдин, 2007] запропоновав проект “керованого 

провалення” (?) земної поверхні, як економічний й 

екологічно сприятливий спосіб його ліквідації. 

Внаслідок затоплення копальні ненасиченими 

68



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

водами, на місці карстового провалу утвориться 

водойма, придатна для рекреації. Вважаємо такі 

проектні висновки недостатньо обґрунтованими 

через не врахування інтенсивності карстопровальних 

і просадочних процесів та складні гідрогеологічні 

умови території. 

Прийняті рішення щодо ліквідації Стебницького 

хвостосховища залежать від обраного способу 

ліквідації шахтних виробок рудників гірничо-

хімічного підприємства. Утилізація високоміне-

ралізованих розсолів хвостосховища залишається 

однією із найважливіших геоекологічних проблем 

постмайнінгової території. Традиційні методи 

знешкодження відходів, уже не можуть вважатися 

екологічно прийнятними, і на нині не вирішують 

питань утилізації розсолів, що може призвести до 

значних екологічних катастроф. В останні роки 

розроблено декілька варіантів захоронення гірничо-

промислових відходів. Активно розглядали проекти 

закачування хвостів флотації і ропи у виснажені 

нафтогазові родовища Передкарпатського прогину 

або більш реалістичне їхнє скидання у підземні 

виробки сусідніх рудників [Техніко-…, 2005]. На 

жаль, на сьогодні жоден із варіантів захоронення 

хвостів флотації і ропи не реалізують, а відповідно 

говорити про проведення остаточної рекультивації 

хвостосховища не доводиться. 

Водночас продовжує відбуватися самостійне 

утворення ґрунтового і рослинного покривів на 

сильнозасолених поверхнях Стебницького хвосто-

сховища. На них виникають припідняті “острови” 

галофітної рослинності із переважанням солонця 

трав’янистого (рис. 8).  

 

Рис. 8. Формування припіднятих “островів” 
галофітної рослинності на сильнозасоленій 

поверхні секції твердої фази Стебницького 

хвостосховища. Фотозйомка з повітряної кулі, 

29 серпня 2014 р. 

Відзначимо подальше повільне підняття рівня 

води у водоймі хвостосховища, що впливає на 

засолення і пошкодження існуючих рослинних 

угруповань. На земній поверхні і рослинах 

формуються кристали мірабіліту і гіпсу (рис. 9). 

Для підтримування темпів заростання секції твердої 

фази хвостосховища слід регулярно понижувати 

рівень розсолів або повністю їх спускати у 

сусідню секцію рідкої фази. 

 

Рис. 9. Нальоти мірабіліту на галофітних 

рослинах, що зростають на сильнозасоленому 

мулистому субстраті хвостосховища 

Над актуальною проблематикою фітомеліорації 

Стебницього хвостосховищ працюють дослідники 

Дрогобицького національного педагогічного універ-

ситету імені Івана Франка. Ними з метою 

визначення адаптивних комбінацій ґрунтосумішей 

і рослин закладено модельну ділянку та апробовано 

методику формування стійкішого до засолення 

рослинного покриву. 

Висновки 

Досліджено специфіку функціонування і роз-

витку постмайнінгових геосистем Західного регіону 

України, зокрема особливості їхнього виникнення 

і формування на різних стадіях розвитку форм 

рельєфу. Власне динамічні зміни геосистем після 

завершення видобування і збагачення корисних 

копалин виокремлює ці геосистеми від оточуючих 

природного і техногенного генезису. На прикладі 

хвостосховища Стебницького ДГХП “Полімінерал” 

проаналізовано варіанти (сценарії) формування 

постмайнінгових геосистем, самостійного утворення 

їх ґрунтового і рослинного покривів. Розглянуто 

проблеми і перспективи подальшої рекультивації і 

фітомеліорації геосистем хвостосховища, реалізації 

інших оптимізаційних заходів. 
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The peculiarities of geospatial and time 

organization and the question of the nascence, 

evolution, dynamics and functioning of postmining 

geosystems of the Western region of Ukraine are 

considered. The patterns of the functioning and 
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Розглянуто особливості морфологічних типів 

залізоманганової мінералізації  над’ямненського 

строкатоколірного горизонт (скиба Парашки, 

Скибовий покрив, Українські Карпати). 

Виконано мінералогічні, седиментологічні, 

петрогеохімічні і рентгенодифрактометричними 

дослідженнями вмісних порід й рудних 

мінералів. Залізоманганова мінералізація 

концентруються на межі грубошаруватих 

псамітових і зелено-сірих алевропелітових 

турбідитів. Виявлені різні морфотипи 

залізоманганової мінералізації, які мають 

конкреційну, корковидну, брекчійовидну 

форми. Залізоманганова мінералізація 

над’ямненського строкатоколірного горизонта 

несе ознаки океанских рудоносних відкладів 

Ключові слова : турбідит; строкатоколірний 

горизонт; морфотип; залізоманганова 

мінералізація; Українські Карпати. 

Вступ 

Роботи в басейні р. Опір на Гребенівському 

полігоні дали змогу детально вивчити речовинні 

особливості літотипи стратиграфічного розрізу 

Скибового покриву [Гаєвська, 2009]. Розріз 

починається сенонсько-нижньопалеоценовою 

стрийською світою. Вона нарощується 

середньо-верхньопалеоценовою ямненською, 

нижньоеценовою манявською, нижньо-

середньоеоценовою вигодською, середньо-

верхньоеоценовою бистрицькою світами та 

олігоцен-міоценовою менілітовою серією. 

Строкатоколірні горизонти наявні в усіх 

стратиграфічних одиницях, крім менілітової 

серії. В деяких з них виявлена залізоманганова 

мінералізація. В останні роки ми вивчили її у 

надямненському строкатоколірному горизонті, 

який розвивається в підошві манявської світи. 

Мета роботи 

Аналіз літологічних, седиментологічних 

особливостях та мінеральних  індикаторах 

утворень строкатоколірних горизонтів, 

вивчення морфологічних і речовинних 

параметрів залізоманганової мінералізації 

над’ямненського строкатоколірного горизонту 

скиби Парашка Скибового  покриву 

Українських Карпат. 

Методика досліджень 

Літологічні, седиментологічні особливості 

порід над’ямненського горизонту вивчалися 

авторами у природних відслоненнях типових 

розрізів Гребенівського полігону. Дослідження 

дали змогу вивчити залізоманганову 

мінералізацію строкатоколірних горизонтів. Для 

цього аналізувавалися структурно-текстурні 

риси порід та морфологічні типи 

залізоманганової мінералізації, виконані 

седиментологічні, мінералогічні, петрографічні, 

петрогеохімічні і рентгено-

дифрактометричними дослідженнями вмісних 

порід й рудних мінералів. 

Результати дослідження 

Строкатоколірний над’ямненський горизонт 

має ритмічно-циклічне перешарування 

зеленкувато-сірих та вишнево-бурих аргілітів, 

алевролітів, дрібнозернистих пісковиків. 

Дрібнозернисті зелені пісковики, 

алевропісковики, алевроліти утворюють 

проверстки потужністю від перших сантиметрів 

до 5–15 см.  В них виявлені елементами цикліту  

А. Боума Тcd та Тcde.  Їхні контакти з аргілітами 

не завжди чіткі. Іноді верхня частина прошарку 

зеленого алевроліту переходить у сіро-зелений 

аргіліт. Вишнево-червоні і сіро-зелені аргіліти 

формують прошарки потужністю від перших 

до1–15 см. Іноді фіксуються відносно потужні  

шари (до 100–250 см) вишнево-червоних 

аргілітів. 

В строкатоколірних породах 

над’ямненського горизонта в басейні р. Опір 

виявлені різні морфотипи залізоманганової 

мінералізації, які мають конкреційну, 

корковидну, брекчійовидну форми. . Вони, як 

правило, відмічаються на межі порід, які мають 

різні фізико-механічні і геохімічні властивості 

(аргіліти–пісковики). Їхнє забарвлення 

представлено в різних відтінках коричневого 

коліру від блідо-жовтого до темно-коричневого 

майже чорного. В мінералогічному складі цих 

утворень переважають гетит і мінерали групи 

криптомелану, вміст яких сягає більше 80%. 

Іноді прошарки гетиту чергуються з 

прошарками мінералів групи криптомелану, 

утворюючі кокардові виділення. Крім рудних 

мінералів  в складі залізо-манганових утворень 
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відмічаються кварц, хлорит, альбіт, іліт, 

глауконіт, які зустрічаються у вигляді 

поодиноких зерен, табличок, але найчастіше 

утворюють гніздовидні виділення.  
Отже, залізоманганова мінералізація 

формується на твердому субстраті за умов 

постійного віднесення течіями пухких осадів. 

Тому вони тяжіють до виходів корінних порід 

дна в межах підводних гір, піднять, гір. За таких 

умов залізоманганові утворення є індикатором 

перетворення базальтової піро- та/або 

гіалокластики в умовах пелагічного типу 

літогенезу. Строкатоколірні породи 

над’ямненського горизонту є продуктами 

глибокого звітрювання переважно основних 

порід, тобто вулканогенно-осадовими 

утвореннями. 

Висновки 

Над’ямненський строкатоколірний горизонт 

представлений  ритмічно-циклічним 

перешаруванням зеленкувато-сірих та вишнево-

бурих аргілітів, алевролітів, дрібнозернистих 

пісковиків. Особливості будови над’ямненського 

горизонта аналогічні будові інших 

верхньокрейдово-еоценових строкатоколірних 

горизонтів Скибового покриву Українських 

Карпат. Залізоманганова мінералізація 

над’ямненського строкатоколірного горизонта 
несе ознаки океанских рудоносних відкладів – 

залізоманганових утвореннь (конкрецій, кірок). 

Над’ямненський горизонт, як і інші 

верхньокрейдово-еоценового строкатоколірні 

горизонти, є утвореннями (гемі)пелагічної 

повільної седиментації. 
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Features of morphological types of the iron-

manganese mineralization оf the the Najmnensky 

variegated layer (skyba Parashky, Skyboy  nappe, 

Ukrainian Carpathians) are considered. 

Mineralogical, sedimentological, 

petrogheochemical and X-ray diffractometric 

studies of the contents of rocks and ore minerals 

have been performed. Iron-manganese formations 

are concentrated on the verge of rough-layered 

psephitic and green-gray auropelitec turbidites. 
Different morphotypes of iron-manganese 

mineralization, which have a specific, cortical, 

breccia-like form, are revealed. The iron-

manganese mineralization оf the Najmnensky 

variegated layer has signs of oceanic ore deposits.  
Keywords: turbidity, morphotype, variegated 

layer, iron-manganese mineralization, Ukrainian 

Carpathians. 
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У статті досліджено новітні методики 

розрахунку селевої небезпеки, що дають змогу 

вивести нові формули обчислення з урахуванням 

локальних особливостей селенебезпечної 

території Закарпаття та наявних вхідних даних для 

залучення їх до статистично-геоінформаційної 

моделі. Запропоновано методику, яка містить 

формулу розрахунку колективного приведеного 

селевого ризику, що може бути складовою  

математично-статистичного  апарату 

геоінформаційної прогностичної системи 

обчислення небезпеки від екзогенних гелогічних 

процесів. 

Ключові слова – селі, Закарпаття, селева 

небезпека, селеві ризики, ГІС. 

Вступ 

Для геодинамічно небезпечних територій, до 

яких відноситься, зокрема, і Закарпатська область, 

де майже 40% річкових басейнів 

характеризуються розвитком селевого процесу, а 

активізація відмічається у верхів’ях 270 дрібних 

водотоків на площі 1803 км2, особливо важливим є 

питання оцінки ризиків від селів (надалі – селевих 

ризиків), як еколого-геологічного відображення 

прогнозного рівня селенебезпеки. Останніми 

десятиліттями почастішали випадки масових 

селесходжень у басейнах Карпатських річок, 

зокрема під час повеней 1998, 2001, 2008, 2010 рр.  

Після років затишшя, у 2018 р. було зафіксована 

деяка активізація селевих процесів.  

Фундаментальні дослідження селів, як 

фізичних явищ та виокремлення головних 

наукових аспектів розвитку та визначення 

потенційної селевої небезпеки належать 

наступним вченим: Айзенбергу М.М., 

Боголюбовій І.В., Величко Б.Л., Виноградову 

Б.Ф., Оліферову А.М., Перову В.Ф., Херхеулідзе 

І.І., Флейшману С.М., Шеко А.І., Conssot P., 

Takahashi T. Крім перелічених, до сучасних 

зарубіжних вчених-дослідників селевих процесів 

належать: Хаджиєв М.М., Белая Н.М., Парамонов 

Д.А., Черноморец С.С., Iverson RM, Gabet EJ, 

Daniele De Wrachien, Martinez Cora, Zic Elvis та ін. 

Дослідженням селевих явищ в Україні на даний 

час активно займаються Адаменко О.М., Іванік 

О.М.,  Ковальчук І.П., Кузьменко Е.Д., Лук’янець 

О.І., Рудько Г.І., Сусідко М.М. Чепурна Т.Б., 

Шевчук В.В., Яковлєв Є.О. та ін.  Сучасні 

прогностичні системи частково дають змогу вести 

довгостроковий контроль за селевими явищами та 

оцінювати селеві ризики. Останні результати 

досліджень по цьому питанню наведені у працях 

[Кузьменко 2014, Chepurna 2017, Chepurna 2017, 

Hackl, 2017]. 

Мета 

Метою є уніфікація і адаптація існуючих 

методикик розрахунку селевої небезпеки для 

території південно-західного  селенебезпечного 

району в околі міста Рахів Закарпатської області. 

На шляху реалізації поставленої мети 

вирішено такі задачі: 

- пошук наявних сучасних методик розрахунку 

селевого ризику для селенебезпечних територій зі 

схожими геоморфологічними і кліматичними 

умовами та для селів дощового генезису; 

-  доповнення бази даних новою геоінформацією 

про випадки селесходжень і зміни тенденцій 

розвитку кліматичних процесів; 

-  моделювання картограми селевих ризиків для 

території в околі міста Рахів Закарпатської 

області. 

Методика  

Оцінка селевого ризику є одним з кінцевих 

етапів алгоритму визначення селевої небезпеки 

(рис.1). 

При оцінці селевого ризику у Карпатському 

регіоні пропонується використовуються наступні 

показники: ймовірність загибелі людини в 

результаті селепрояву протягом року на 

конкретній території - індивідуальний селевий 

ризик;  ймовірна кількість жертв від селевих 

потоків за рік на конкретній території - 

колективний ризик. Оцінка індивідуального і 

колективного селевого ризику виконується 

авторами [Шныпарков, 2013] на основі формули 

Йолкіна В.А [Елкин, 2004], яка запропонована 

ним для розрахунку ризиків, пов'язаних з 

карстовими явищами. Формули розрахунку 

індивідуального і колективного ризиків 

враховують їх залежність від таких кількісних 

показників селевих процесів, як повторюваність, 

тривалість основного селенебезпечним періоду, 

ураженість території, і від соціальних  факторів 

(вразливості населення у просторі та часі, 

щільності і чисельності населення, заселеності 

площі, коефіцієнта летального наслідку). 

73

mailto:tetti.chepurna@gmail.com


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

 

 
Рис. 1. Схема розрахунку селевої небезпеки 

Оцінку колективного ризику пропонується 

розраховувати за формулою 1: 

FdKVVPR ltsmfk   (1) 

де Rk - колективний селевий ризик, жертв / рік; Pmf 

- повторюваність селів, разів у рік; Vs – 

вразливість населення в просторі, ч.од .; Vt – 

уразливість населення в часі, безрозм.; d -

щільність населення на оцінюваній території, ос. / 

км2; Kl - коефіцієнт летального наслідку від 

селевих явищ безрозм.; F - заселена площа в 

межах селенебезпечної території, км2. 

Уразливість населення в просторі Vs (ч.од) 

залежить від ураженості території селевими 

потоками: 

tak SSV   (2) 

де Sa - площа селенебезпечної території в межах 

досліджуваного басейну, St - загальна площа 

басейну. 

Уразливість населення в часі Vt (ч.од) залежить 

від можливого періоду знаходження людини в 
небезпечній зоні протягом доби і протягом року: 

   36524Vt yd tt   (3) 

де td - час перебування людини в селенебезпечній 
зоні протягом доби, год.; ty - період перебування 

людини в селенебезпечній зоні протягом року, 

рівний тривалості основного селенебезпечного 

періоду, протягом якого сходить близько 90% всіх 

селів, діб.. 

Розрахунок індивідуального селевого ризику 

Rind (1 / рік) розраховується за формулою: 

DRR mfind   (4) 

де D - кількість населення на розглянутій 

території, осіб . 

Формула приведеного колективного селевого 

ризику, запропонована раніше авторами, tiRpr ,  

(ос./км2 для i ділянки на час t) матиме вигляд: 
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i

i

k

n
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ititi Z
S
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NPRpr 



2

1
,,  

(5) 

де 
tiP ,
 - середнє значення селенебезпеки для і-тої 

ділянки на час t, част. од.; 


k

n

s
1

 - сумарна площа 

конусів виносів на ділянці за досліджуваний час, 

км2 ; iS  - площа і-тої ділянки, км2; iN - кількість 

населення в і-й ділянці, осіб. iZ  - коефіцієнт, що 

враховує наявність селезахисних споруд, част. од. 

Для прикладу, за запропонованою методологією 

розраховано приведений колективний селевий 

ризик на 2020 р. і на основі нього побудовано 

картограму (рис. 2) 

 

Рис. 2. Картограма приведеного селевого 

ризику для території околу м.Рахів 

Висновки 

У результаті уніфікації і адаптації існуючих 

методик розрахунку селевої небезпеки для 

території південно-західного  селенебезпечного 

району, дослідження новітніх методик розрахунку 

селевої небезпеки виведено нову формулу 

обчислення з урахуванням локальних 

особливостей селенебезпечної території 

Закарпаття та наявних вхідних даних для 

залучення її до статистично-геоінформаційої 

моделі. Запропонована методика міститить 

формулу розрахунку колективного приведеного 

селевого ризику, яка у подальшому може бути 

використана як складова  математично-

статистичного  апарату геоінформаційної системи 

обчислення небезпеки від екзогенних гелогічних 

процесів. 
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The article investigates the latest methods of 

calculating the selenium hazard, which allows us to 

derive new calculation formulas taking into account 

local features of the Selenium-safe Territory of 

Transcarpathia and available input data for their 

inclusion in the statistical-geoinformation model. A 

methodology is proposed that includes the formula for 

calculating the collective reduced salt risk, which can 

be a component of the mathematical-statistical 

apparatus of the geographic information prognostic 

system of hazard calculation from exogenous 

glycological processes. 
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ВПЛИВУ НЕОДНОРІДНОСТІ 

РОЗПОДІЛУ МАС  

НАДР ПЛАНЕТИ  

ЕЛІПСОЇДАЛЬНОЇ ФОРМИ НА 

ФОРМУВАННЯ  

ЇЇ СТОКСОВИХ ПОСТІЙНИХ 
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Досліджено вклад функції розподілу густини 

мас Землі по радіусу (глибині) на значення 

стоксових постійних. Встановлені загальні 

співвідношення між коефіцієнтами розкладу 

bmnk, функції розподілу та геометричними 

параметрами , ,   , які визначають стоксові 

постійні визначеного порядку. 

Ключові слова – розподіл мас, стоксові 

постійні, гравітаційне поле, лінійна комбінація, 

сферична функція. 

Мета 

При відомому представленні функції 

розподілу мас надр планети у вигляді 

біортогональних рядів встановити зображення 

параметрів розкладу потенціалу планети 

(стоксових постійних) Cnk, Snk,  через 

коефіцієнти цього розкладу. На основі цих 

формул вивчити можливий вклад неоднорід-

ності функції розподілу мас надр Землі та 

відхилення фігури від сферичної форми, поданої 

еліпсоїдом обертання, на значення цих величин. 

Також дослідити вклад функції розподілу 

густини мас Землі по радіусу (глибині) в 

значення стоксових постійних. 

Вступ 

Характеристики зовнішнього гравітаційного 

поля, є важливими елементами при вивченні 

внутрішньої будови, особливо при дослідженні 

функцій розподілу мас надр Землі. Адже, саме 

відмінність від нуля стоксових постійних є 

ознакою неоднорідності планети. Тому встанов-

лення області можливого формування значень 

величин Cnk, Snk, є важливим елементом при їх 

дослідженні. Подання Cnk, Snk сумою 

многочленів Лежандра трьох змінних дозволяє 

представити формули для стоксових постійних 

лінійною комбінацією коефіцієнтів bpsq і 

геометричних параметрів еліпсоїда та дослідити 

їх особливості. 

Методика 

Подання функції густини надр планети у 

вигляді суми многочленів та апроксимація її 

еліпсоїдом, по-перше, охоплює практично всю 

сукупність можливих її представлень, по-друге, 

дає можливість визначати стоксові постійні 

лінійною комбінацією коефіцієнтів розкладу . 

Це стає можливим завдяки конкретизації 

вигляду густини мас та апроксимації поверхні 

Землі еліпсоїдом і можливістю інтегрування в 

прямокутному представленні величин Cnk, Snk. 

Результати 

Встановлені загальні співвідношення між 

коефіцієнтами розкладу bmnk функції розподілу 

та геометричними параметрами , ,   , які 

визначають стоксові постійні визначеного 

порядку. При цьому саме такі лінійні комбінації 

формують їх, і відповідні формули підтверджені 

числовими експериментами. Зроблені 

обчислення, дають загальну картину 

формування значень стоксових постійних, з якої 

чітко випливає висновок про невеликий вплив 

еліпсоїдальної форми на їх величину. Звідси ж 

слідує теза про тривимірність гравітаційного 

поля Землі як результат неоднорідного по всіх 

координатах розподілу мас її надр (поданого 

сумою за кульовими функціями до восьмого 

порядку). По іншому встановлена та 

підтверджена відома залежність значень C2m,0 

від геометричного стиснення двохосьового 

земного еліпсоїда постійної густини.  

Стоксові постійні планети, фігура якої 

обмежена поверхнею ,  повністю 

визначаються інтегральною формулою:  

 
1

, , 0,1,2,...
nk nk nk nkn

C iS U iV d n k
Ma 

      (1) 

де   1 2 3

n n p q s

nk nk pqs pqs

p q s n

U iV i x x x 
  

    – внутрішні 

кульові функції. 

Кусково-неперервну функцію розподілу мас 

1 2 3
( , , )x x x  доповнюємо так: 
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 (2) 

В такому випадку має місце тотожність: 
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При припущенні (2); кускова неперервність 

досліджуваної функції дозволяє подати її у 

вигляді розкладу [2]: 
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де 
0 ( )   – одна з загальноприйнятих 

радіальних (сферичних) моделей густини, 

наприклад, PREM, 
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mnk
W  – узагальнені многочлени Лежандра трьох 

змінних [Бейтмен, 1974; Мещеряков, 1991], 
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При відомих коефіцієнтах 

pqsb   p q s t n     

визначаються величини: 
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тобто вирази (6) виражаються через відповідні 

стоксові постійні цього ж порядку та 

попередньо встановлені значення, що 

враховують стоксові постійні нижчих порядків. 

За алгоритмом проведено обчислення, 

використовуючи одну з моделей гравітаційного 

поля Землі та зроблено висновки. 

Висновки 

 На формування параметрів зовнішнього 

гравітаційного поля планети в основному 

впливає відхилення від радіального розподілу 

мас надр планети. 

 Значення стоксових постійних нижчих 

порядків включається в сумарний ефект вкладу 

в величину стоксових постійних n-го порядку. 

 Побудова залежності вкладу в величини 

стоксових постійних по відносному радіусу 

показує неоднозначне його трактування. Можна 

лише констатувати, що значення в основному 

формуються в межах відносного радіусу 

0.3 0.6  , що може бути пояснене 

характером описуючої функції. 

 Сумісний розгляд геометрії (півосей) та 

параметрів гравітаційного поля планети може 

дати більш точне узгодження між ними при 

накладанні додаткових умов, наприклад, 

мінімального відхилення між обчисленим та 

заданим потенціалом. 
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Приведена методика і застосування 

геостатистичних методів для автоматизованої 

обробки вхідних даних різної інформативності 

при побудові регіональних карт геофільтраційних 

параметрів. У якості практичного прикладу 

представлено результати використання 

запропонованої методики для побудови 

просторових зображень гідрогеологічних карт при 

оцінці ресурсів підземних вод групи водозаборів 
на території Волино-Подільського артезіанського 

басейну. 

Ключові слова – крайгінг, гідрогеологічні 

параметри, підземні води, водозабори, чисельне 

моделювання. 

Вступ 

Застосування та використання сучасної 

обчислювальної техніки, ефективних чисельних 

методів , поява унікальних програмних продуктів 

та спеціального математичного забезпечення 

дозволяють по-новому і більш інформативно 

вирішувати різні гідрогеологічні проблеми, 
пов’язані, в першу чергу, з обробкою та 

інтерпретацією натурних та розрахункових даних. 

При цьому в значній мірі зростає інформативність 

результатів досліджень, що дозволяє підвищити 

обґрунтованість оцінок отриманих параметрів, 

покращити точність прогнозів, оптимізувати 

використання експлуатаційних ресурсів підземних 

вод, більш планомірно і обґрунтовано вирішувати 

задачі по охороні водного середовища. 

В практиці гідрогеологічних вишукувань на 

стадіях пошуків. попередньої та детальної 
розвідки, а також аналізу даних режимних 

спостережень досить часто використовуються 

методи інтерполяції та екстраполяції. Існує багато 

методів для вирішення задач обробки даних 

пошукових геофільтраційних робіт. Досить 

предметно ці методи та методики висвітлені в 

роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних 

авторів, серед яких можна виділити узагальнюючі 

роботи [5-7] стосовно їх використання в 

гідрогеологічних дослідженнях. 

Заслуговує на увагу монографія групи авторів, 

в якій приводиться аналіз методів обробки даних 

на основі новітніх уявлень про можливості  

застосування  різних методів інтерполяції із 

використанням сучасної обчислювальної техніки 

та розроблених відповідних програмних продуктів 

[3]. 
В представленій нами роботі приводяться 

результати використання одного із методів 

інтерполяції, а саме, методу крайгінгу для 

побудови регіональних просторових 

гідрогеологічних карт при оцінці ресурсів 

підземних вод групи водозаборів для 

водозабезпечення питною водою м. Львова . Суть 

методу детально викладено, наприклад, в роботах 

[2, 5, 6, 7]. 

Згідно методів інтерполяції, сукупність 

гідрогеологічних параметрів розглядають як так 

звані “регіоналізовані змінні”, тобто, вони різко 

змінюються по площі і існують в межах 

визначеної просторової структури і основні 

положення геостатистики базуються на оцінці 

регіоналізованих змінних з використанням 

методів інтерполяції даних. 

У більшості випадків для прогнозів поведінки 

водних систем використовують методи 

математичного моделювання. При цьому виникає 

необхідність у визначенні великого числа 

вихідних даних в залежності від масштабу моделі 

та масштабу дискретизації. Часто дуже важко 

оцінити точність цих параметрів , зважаючи на те, 

що вони вимірюються в декількох точках вибраної 

області фільтрації. 

Тому є необхідність оцінити і підвищити 

вірогідність дискретних значень параметрів, які 

отримані на основі польових робіт та розв’язків 

прямих та обернених задач геофільтрації. 

Детерміністичні методи не є досить ефективними 

внаслідок значної змінності гідрогеологічних 
параметрів як у просторі, так і в часі. Польова 

неоднорідність басейнів підземних вод є часто 

невизначеною і її дуже важко аналізувати  на  

основі детерміністичних методів. Виміри  на рівні 

масштабів басейну показують, що фізичні 

характеристики гідрогеологічних змінних сильно 

нерегулярні. Проте, ця просторова змінність не є 

випадковою, а корелюється у визначеній мірі у 

просторі поля розподілу цих змінних. Звідси і 

виникла назва „регіоналізовані змінні” [2]. Якщо 

явище розповсюджується у просторі і має 
визначену просторову структуру, то можна 

сказати, що це є регіоналізована змінна. З 

математичної точки зору така змінна є просто 

функцією простору, але сильно нерегулярною. 

Таким чином, всі параметри, які 

використовуються в геофільтрації, а саме: 
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п’єзометричні напори, коефіцієнти 

водопровідності, водовіддачі, інфільтраційного 

живлення, перетікання і т. ін. можна вважати за 

регіоналізовані змінні. 

При виборі відповідного програмного 

забезпечення було виконано аналіз та 

співставлення відомих графічних пакетів програм 

GRAFER, GRAFICS, SURFER та інших і для 

вирішення поставлених задач ідентифікації був 

вибраний комплекс програм SURFER, як 

найбільш ефективний при розв’язках практичних 

гідрогеологічних задач. 

Графічна система автоматизації дослідження 

просторових моделей SURFER представляє собою 

комплекс програм( біля 50 модулів), що 

взаємодіють між собою в процесі обробки даних. 

Можливості використання системи в 

дослідженнях задач геофільтрації досить 

різноманітні. За його допомогою виявляється 

можливість отримувати вигляд необхідної 

поверхні у потрібному ракурсі, змінювати 

масштаби зображень, виділяти і розглядати окремі 

частини  просторових  зображень, робити  помітки 

та надписи на рисунках, представляти відібрані 

графічні моделі у вигляді твердих копій. При 

цьому виявляється можливим якісний аналіз 

параметрів моделей а також прогнозування 

фізичного стану досліджуваних об’єктів. 

В пакеті програм крім методу крайгінга 

реалізовано методи мінімуму кривизни та 

оберненого середнього [2, 6]. Порівняльна оцінка 

вказаних методів  дозволила  зробити висновки, 

що метод крайгінгу має безперечні переваги в 

плані розв’язків геолого- гідрогеологічних задач 

[2, 5]. Крайгінг є єдиним методом наближень, у 

якому можна розраховувати похибки інтерполяції 

в вузлах дискретної області. У цьому полягає його 

перевага, так як при цьому оцінюється 

обґрунтованість висхідних даних. З іншої сторони, 

недоліком методу є отримання лише одного 

теоретичного рішення, тоді як на практиці можуть 

виникнути альтернативні інженерні рішення одної 

і тієї ж задачі. Практичні переваги  методу 

полягають у наступному: 1. Метод  дозволяє  

визначати вірогідні значення геофільтраційних 

параметрів в тих точках області, де відсутні дані 

спостережень; 2. Метод являється точним 

інтерполятором в заданих точках спостережень; 3. 

При побудові картографічних матеріалів 

використовується автокореляційна структура 

висхідних даних. 

Практична реалізація вказаного методу 

показана на прикладі обробки та аналізу 

висхідних геофільтраційних даних при прогнозній 

оцінці ресурсів підземних вод для забезпечення 

питною водою міста Львів [4]. 

Аналіз використання прісних підземних вод 

для водозабезпечення м. Львів та інших населених 

пунктів даного району показав, що 

перспективними для його розширення є підземні 

води в нижньобаденських і верхньокрейдяних 

відкладах. Водоносні горизонти у вказаних 

відкладах гідравлічно зв’язані між собою і в 

цілому представляють собою єдиний баденсько-

верхньокрейдяний водоносний комплекс [1]. 
Досліджуваний район характеризується 

складністю гідрогеологічних умов і існує 
необхідність детального врахування основних 

факторів формування експлуатаційних ресурсів на 
даній ділянці і для оцінки запасів підземних вод 

була створена геофільтраційна модель родовища 
підземних вод на ділянці Рудно з використанням 

методів математичного моделювання [4]. 

Геофільтраційна модель родовища охоплює 
територію в 120 кв.км(12км х 10км). Дискретна 

сітка складається із нерівномірних блоків з 
максимальним кроком 1140м і мінімальним - 

285м. Загальне число вузлів дискретної сітки на 
моделі складає 1152 вузла (36х32). На вказаній 

моделі моделювалась фільтрація підземних вод в 
системі двох водоносних горизонтів в 

четвертинних відкладах і у відкладах верхньої 
крейди, які гідравлічно взаємодіють між собою 

через слабопроникну глинисту товщу. 

На першому етапі досліджень була виконана 
схематизація області фільтрації як в плані, так і в 

розрізі. Водоносні горизонти схематизовані у 

розрізі як двохшарова водоносна товща з одним 

роздільним прошарком. Зверху враховувалось 

живлення четвертинного горизонту в плані за 

рахунок інфільтрації атмосферних опадів, а 

перетікання з нижніх горизонтів приймалось 

рівним нулю. 
В плані зовнішні границі моделі вибирались із 

врахуванням розповсюдження водоносних 
горизонтів по площі, їх фільтраційної 
неоднорідності та витриманості, а також із 
врахуванням можливого впливу діючого 
Мальчицького водозабору. 

Внутрішніми границями моделі є річки 
Верещиця , Стара та їх притоки, що розташовані в 
межах вибраної моделі, які враховують додаткове 
зосереджене живлення водоносної товщі. 
Математична модель неусталеної фільтрації на 
даній ділянці із врахуванням прийнятої 
схематизації приведена в роботі [4]. 

З метою спрощення моделювання поставленої 

задачі вона розв’язувалась відносно функції 
знижень рівнів та напорів по кожному із 

виділених горизонтів. При цьому відпала 

необхідність в уточненні та побудові карти рівнів 

ґрунтових вод в четвертинних відкладах для 

фонових та порушених умов, задання масивів 

відміток покрівлі та підошви водоносних 

горизонтів, додаткових обчислень знижень на 

кожному часовому інтервалі в процесі 

моделювання прогнозної задачі, а також 

збереження великих масивів проміжних даних, 

що ускладнювало хід моделювання. 
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Що стосується врахування величини 

інфільтраційного, то вона задавалась на моделі як 

різниця між середньою величиною атмосферних 

опадів по площі моделі та випаровуванням і 

склала 0.00042 м/добу. 
Для підвищення вірогідності рішення 

прогнозної задачі була виконана калібровка 
моделі, яка полягала в уточненні та визначенні 
основних її параметрів. На першому етапі 
моделювались кущові відкачки із мережі 
пошуково-експлуатаційних свердловин 201 і 206, 
що дозволило провести уточнення значення  
гідрогеологічних  параметрів  водопровідності та 
рівнепровідності. На наступному етапі на моделі 
було відтворено перерозподіл напорів підземних 
вод нижньобаденського-верхньокрейдового 
водоносного комплексу в непорушених умовах. В 
основу вирішення вказаної оберненої задачі була 
покладена карта гідроізогпс, побудована в процесі 
аналізу даних про рівні та напори по даному 
району з використанням даних попередніх робіт 
(гідрогеологічні зйомки та інші пошукові роботи ). 

При обробці вказаних даних використовувався 
метод крайгінгу в пакеті програмного 
забезпечення SURFER. Аналіз отриманого 
картографічного матеріалу показав, що в цілому 
побудована таким чином карта вірогідно 
відображає гідродинаміку потоків підземних вод в 
межах району досліджень із врахуванням існуючої 
річкової мережі. 

Побудова карти напорів в непорушених умовах 

дозволила побудувати далі карту коефіцієнтів 
водопровідності на даній ділянці. Особливістю  

рішення даної оберненої задачі є те, що при 
визначенні значень водопровідності в дискретних 

точках на моделі із застосуванням методу 
крайгінгу у якості додаткової інформації 

використовувались дані відносно напорів в цих же 
точках для умов непорушеного режиму фільтрації. 

Таким чином розв’язувалась багатопараметрична 
задача відносно параметру водопровідності, що 

дозволило суттєво підвищити ступінь вірогідності 

отриманої карти водо провідності, 
використовуючи можливості методу крайгінгу. 

Для визначення величин проникності  
підруслових  відкладів в долинах рік Верещиця і 
Стара та їх притоків ,а також проникності 
роздільного прошарку в четвертинних відкладах 
була розв’язана обернена нестаціонарна задача 
фільтрації. При цьому нестаціонарний режим 
відтворювався за рахунок дії Мальчицького  
водозабору із сумарним водовідбором в 21 
тис.куб.м/добу. Максимальні величини знижень 
на строк  25 років від початку роботи водозабору 
склали по даним моделювання 14.63м, а по даним 
режимних спостережень - 14.2м. В результаті 
вирішення оберненої нестаціонарної  задачі були 
підібрані значення коефіцієнтів проникності 
підруслових та слабо проникних відкладів, які 
склали відповідно 0.00004 і 0.00062 доба-1. 

Виконана таким чином калібровка усієї 
створеної геофільтраційної моделі ділянки Рудно 
дозволила провести ідентифікацію основних  
гідрогеологічних параметрів і перейти до 
розв’язків різних варіантів прогнозної задачі по 
оцінці продуктивності запроектованого 
водозабору в даному районі. 

Прогноз продуктивності Рудненського 

водозабору виконувався на уточненій в результаті 
вирішення серії обернених задач фільтрації моделі 

на строк до 2020 року при умові раптового 
включення запроектованого дебіту водозабору та 

можливого впливу діючого Мальчицького 
водозабору. Всього задавалось сім свердловин із 

сумарним водовідбором 9600 куб.м/добу. 
Прогнозна задача вирішувалась в два етапи. 

Спочатку вирішувалась нестаціонарна задача 
строком на 25 років з відтворенням  роботи  

Мальчицького водозабору, а потім раптово 
задавався дебіт запроектованих свердловин і 

задача вирішувалась далі ще строком до 2020 

року. При цьому часовий крок змінювався від 0.1 
доби до 5 діб по мірі зменшення темпу зниження 

напорів на моделі. Для запобігання додаткових 
похибок моделювання при заданні дебітів 

проектних свердловин часовий крок знову 
задавався мінімальним (0.1 доби), а потім 

збільшувався в процесі вирішення прогнозної 
задачі. 

В результаті моделювання максимальне 
зниження на розрахунковий період в центрі 
депресійної воронки запроектованого водозабору 
склало 8.59м, а в центрі воронки Мальчицького 
водозабору – 15.04м при допустимому зниженні 
напорів на ділянці Рудненського водозабору 15м, 
тобто, запроектований водовідбір в межах 
визначеної ділянки буде забезпечений при 
прийнятій величині запроектованого зниження 
напорів підземних вод. 

На рис.1, 2 приведені відповідно площадна та 
просторова карти знижень напорів на ділянці 
Рудно по результатам рішення прогнозної задачі, 
побудовані з використанням методу крайгінгу. Як 
видно з рисунків, депресійна воронка охоплює 
ділянки запроектованого та діючого 
Мальчицького водозаборів із загальним контуром 
зниження  напорів в 2.0м і розповсюджена в 
основному в центрі модельної області, що 
підтверджує забезпеченість проектного 
водовідбору за рахунок живлення із річкової 
мережі та перетікання через слабопроникний 
роздільний прошарок зверху. Основним джерелом 
формування експлуатаційних ресурсів на даній 
ділянці є природні ресурси , величина яких по 
даним моделювання складає 50400куб.м/добу, а 
величина живлення за рахунок річкової мережі та 
за рахунок перетікання через роздільний 
прошарок зверху - 31600куб.м/добу, тобто, 
експлуатаційні запаси підземних вод на ділянці 
повністю забезпечені природними ресурсами. 
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Рис.1. Схематична карта знижень напорів 

підземних вод на ділянці Рудно по 

результатам вирішення прогнозної задачі, 
побудована з використанням методу 

крайгінгу 

В верхній частині рисунку показано 

депресійну воронку знижень напорів на 

Мальчицькому водозаборі, а в нижній - воронку 

знижень на запроектованому водозаборі біля смт 

Рудно. 

 

Рис.2. Схематична просторова карта знижень 
напорів підземних вод по результатам 

рішення прогнозної задачі на ділянці Рудно, 

побудована методом крайгінгу. Зліва-направо 
відповідно Мальчицький та запроектований 

водозабір біля смт Рудно 

Надійність отриманих даних стосовно величин 

запасів підземних вод забезпечена за рахунок 

прийнятої обґрунтованої розрахункової схеми та 

моделювання з використанням вірогідних значень 

основних гідрогеологічних параметрів, які 

уточнювались при розв’язках обернених задач 
ідентифікації. 

Висновки 

Таким чином, проведені дослідження по оцінці 

запасів підземних вод на визначеній ділянці 

облаштування проектних та діючих водозаборів 

для забезпечення водою міста Львів на 

перспективу з використанням методу крайгінгу 

для рішення задач ідентифікації та прогнозування 

і автоматизованої обробки результатів розрахунків 

показує його ефективність,пов’язану,в першу 

чергу,із значним підвищенням інформативності 

отриманих даних. В результаті виявляється 

можливим оптимізація пошукових та 

дослідницьких гідрогеологічних робіт при 

переоцінці запасів підземних вод, організації 

природоохоронних заходів та інших досліджень, 
де має місце аналіз та інтерпретація  значної 

кількості первинних даних з низьким ступенем їх 

вірогідності. 
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GEOSTATISTIC METHODS 

APPLICATION FOR GEOFILTRATION 

DATA IDENTIFICATION 

Sergii Telyma, Yuliia Bereznytska 

Methodic and using of geostatistic methods in 

automatic processing of input data with different 

trustworthiness at creation of the regional maps of 

geofiltration parameters are considered. As a practical 

example the results of using given methodic at 

creation of the space pictures of the hydrogeological 

maps during groundwaters resources estimation of the 

intakes groups on the Volyno- Podolian artesian basin 

territory are presented. 

Keywords - kriging, hydrogeological parameters, 

ground waters, intakes,, numerical modeling. 
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Проаналізовано сучасну (2014-2018 рр.) сей-

смічну активізацію в районі Борислава – Стебника, 
зокрема, дані по техногенно-провальному земле-

трусу у Стебнику 30 (29) вересня 2017 р. Дослід-

жено особливості спектрального складу і часового 

розвитку сейсмічного випромінювання цього зе-

млетрусу, пов’язані з особливостями сейсмомеха-

ніки його джерела. На основі кінематичних даних 

по цьому землетрусу і з залученням даних про 

швидкісну будову земної кори уточнено гіпоцен-

трію місцевих землетрусів району Борислава. 

Ключові слова: Українське Прикапраття; сей-

смічність; тектоніка; розлом; земна кора; геоди-
наміка; техногенно-провальний землетрус; кінема-

тичні поправки. 

Вступ 

В останні роки (2014-2018 рр.) в районі міста 

Борислава Карпатською сейсмічною мережею 

України [Карпатська..., 2018] фіксується активі-

зація сейсмічної активності [Назаревич Л. та ін., 

2017а. 2017б, 2017в 2017г; Назаревич Л., Наза-

ревич А., 2018]. До цього за весь час інстру-

ментальних спостережень (з 1961 р.) сейсмічних 

подій а також історичних землетрусів у цьому 

районі не реєструвалося [Назаревич Л. та ін., 
2017а. 2017б, 2017в 2017г; Карпатська..., 2018]. 

Тому, зважаючи на наявність тут великих міст 

(Дрогобич, Борислав, Стебник), відомих курортів 

(Трускавець, Східниця), територій тривалого (з 

початків 19 ст.) нафтогазовидобування (район 

Борислава), калійних шахт Стебника, дослідження 

сучасної сейсмічної активізації району Борислава 

є актуальним завданням. Ще більше ця 

актуальність зросла з виникненням 30 вересня 

2017 року провалу на території рудника №2 

калійного комбінату у Стебнику.  

У цій роботі нами наведено основні дані про 

сучасну сейсмічність району Борислава, зокрема, 

результати комплексного аналізу даних по 

техногенно-провальному землетрусу 30 (29) ве-

ресня 2017 р. року у Стебнику. 

Методики досліджень 

Методики досліджень включають комплексний 

аналіз сейсмічних, геологічних та інших даних по 

району Борислава, зокрема, у зоні Стебницького 

калійного родовища. Уточнення локалізації вог-

нищ досліджуваних землетрусів проведено за 
регіональним годографом і методом мінімізації 

нев’язок [Назаревич Л., Назаревич А., 2016] з 

визначенням і врахуванням локальних поправок за 

особливості швидкісної будови кори району 

[Заяць, 2013]. Параметри сейсмічних вогнищ оці-

нено за енергетичними та спектральними харак-

теристиками сейсмічних коливань і кореляцій-

ними залежностями [Назаревич А., Назаревич Л., 

2009]. 

Тектоніка району Борислава 

Бориславська сейсмогенна зона займає цен-
тральну частину території Бориславського нафто-

промислового району (НПР) – західної частини 

Передкарпатського прогину, від кордону з Поль-

щею до річки Стрий [Атлас..., 1998; Крупський, 

2001]. Геоморфологічно район розташований на 

стику Українських Карпат (Зовнішніх (Скибових) 

Карпат) і Передкарпатської хвилястої височини, 

захоплюючи частину обох цих геоморфологічних 

одиниць. Унікальність цього району полягає в 

тому, що тут ведеться тривале (починаючи з 1810 

р.) активне видобування нафти, газу і озокериту у 
промислових масштабах [Атлас..., 1998; Круп-

ський, 2001], яке впливає (зокрема, через зміну 

флюїдного режиму структур земної кори) на зміни 

напружено-деформованого стану геологічного 

середовища не тільки в околі сверловин, але, 

ймовірно, і в значно ширшому масштабі. 

Досліджуваний район розташований в основ-

ному у Внутрішній зоні Передкарпатського про-

гину [Крупський, 2001]. Основним структурним 

елементом фундаменту тут є Попельський струк-

турний виступ, а також блок між Раточинським і 

Стрийським поперечними розломами (Орівське 
підняття). Характерною особливістю будови зем-

ної кори тут є наявність численних складок-на-

сувів, до яких приурочені родовища вуглеводнів, 

це, наприклад, Бориславська складка першого 

ярусу структур і насунута складка другого ярусу 

структур Бориславсько-Покутської зони Перед-

карпатського прогину. Складки розбиті рядом 
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тектонічних порушень різної амплітуди на окремі 

тектонічні блоки [Атлас..., 1998; Крупський, 2001]. 

У першому ярусі структур – це Попельський, 

Бориславський і Помірківський блоки, у другому 

– Бориславський і Попельський тектонічні блоки. 

Сейсмічність 

Сучасна сейсмічна активізація в районі Бо-

рислава спостерігається, починаючи з 2014  р. У 

районі зафіксовано землетруси невеликої сили з 

М=0,8-2,7. Глибини їх вогнищ є невеликими 
(Н=0,9-6 км). Для надійної локалізації гіпоцентрів 

місцевих землетрусів використовуються дані стан-

цій закарпатської мережі, станцій “Новодні-

стровськ” і “Кам'янець-Подільський”, а також 4 

передкарпатських – “Львів”, “Моршин”, “Схід-

ниця”, “Старуня” [Карпатська..., 2018], а для 

найсильніших землетрусів – також дані сей-

смічних станцій Польщі, Словаччини, Угорщини і 

Румунії. Комп’ютерна обробка записів земле-

трусів з використанням регіонального годографа і 

методу мінімізації нев’язок об'ємних хвиль дає 
можливість отримати надійні (класу А) параметри 

гіпоцентрів місцевих землетрусів, що робить 

можливим не тільки дешифрування сейсмотек-

тонічно активних структур у плані, але і тра-

сування активних на сучасному етапі розвитку 

розломів земної кори в глибину. До 2014 р. тут 

інструментально не було зафіксовано землетрусів 

[Костюк та ін., 1997, Бень та ін., 1999], хоча за 

даними світової статистики на газових родовищах 

сейсмічна активізація часто настає через 3-16 р. 

після початку видобування, на нафтових – через 7-

30 р.. За вказаний період у районі Борислава 
відбулося 25 землетрусів невеликої сили (М=0,8-

2,7) (рис. 1), з них у 2014 р. – 4, у 2015 р. – 9, у 

2016 р. – 4, у 2017 р. – 8.  

Просторова локалізація епіцентрів землетрусів 

на тектонічній карті (рис. 1) виявила деякі 

особливості сейсмотектоніки району.  

Так, ланцюжок землетрусів північно-східного 

напрямку на північ від Борислава трасує лінію 

Раточинського розлому, далі на північ просте-

жується ще одне сейсмоактивне тектонічне пору-

шення, яке в плані паралельне Передкарпатському 
розлому. 

За результатами дешифрування космознімків і 

геолого-геофізичних даних (А. Кудряшов, О. Ми-

чак) простежений тут спряжений з розломом 

Раточинський лінеамент є регіональною субвер-

тикальною зоною деструкції земної кори з оз-

наками розтягу. На режим розтягу земної кори 

цього району вказує також додатній знак пара-

метра кріпекс (Cr) досліджених нами землетрусів, 

який добре характеризує напружений стан вогни-

щевих зон, зумовлений локальною геодинамікою 

[Назаревич и др., 2004] (опускання земної по-
верхні, яке характерне для районів з інтенсивним 

відбором вуглеводнів).  

  

Рис. 1. Карта сейсмічності району Борислава 

за період 2014-2017 рр. на фоні основних 

розломних структур фундаменту за В. Глушко 
та С. Кругловим [Тектоническая..., 1986] 

Тут: І-І – Передкарпатський розлом;  

2-2 – Раточинський розлом. 

Спектральний аналіз. Нами проаналізовано 

амплітудно-частотні спектри землетрусів більшої 

сили досліджуваного району (з М 2-2,6). Аналіз 

цих спектрів вказує на двоетапний (навіть три-

етапний (етапно-ієрархічний)) характер утворення 

розривів, а також на відносно нижчу (порівняно 

до середніх значень для землетрусів такого класу / 

магнітуди [Назаревич, Назаревич, 2009]) частоту 
зрізу спектру Р хвилі f0. В частотному спектрі 

таких землетрусів переважають низькі частоти, а 

вогнищеві зони їх є порівняно великими, за 

класифікацією Е. Каверіної та ін. це так звані 

“тихі” (кріпексні) землетруси, які відбуваються в 

районах, для яких характерні процеси розтягу і 

опускання земної кори.  

Сейсмічно активною в цьому районі є також 

Трускавецька структура (Помірківской блок) і 

Орівська структура Складчастих Карпат. Певну 

сейсмічну активність проявляє і територія біля 
курорту Східниця. Також тут простежується сей-

смоактивна структура північно-західно – пів-

денно-східного простягання у зоні впливу Пе-

редкарпатського розлому, ймовірно, опірюючі 

розломи в чохлі та фундаменті. 

Параметри розривоутворення. За даними про 

перші вступи Р-хвиль побудовано азимутальні 

годографи Δτmax=f(Az0) для деяких сильніших 

досліджуваних землетрусів (методика І. Горбу-

нової) та визначено напрямки поширення розривів 

у їх вогнищах, вони лежать у межах Az=355÷70º. 
За аналітичними формулами і даними про швид-

кісну будову земної кори в досліджуваному районі 

знайдено довжини розривів, швидкість та час 

спорювання розривів. Отримано оцінки довжин 

розривів L від 3,6 до 5,3 км, швидкості спорю-

вання розривів С від 1,2 до 2,6 м/с.  
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Дані напрямів поширення розривів у вогнищах 

землетрусів свідчать про сейсмотектонічну актив-

ність Раточинського розлому і опірюючих його 

розривних порушень у зоні однойменного лінеа-

менту (рис. 1). А додатній кріпекс і порівняно великі 

(як для даних величин магнітуд/класів землетрусів) 

довжини розривів вказують на наявність режиму 

розтягу у вогнищевих зонах, що вказує на, очевидно, 

скидовий або скидо-зсувний механізми місцевих 

землетрусів. Останнє кореспондується із згаданою 
вище визначеною тектонофізичними методами 

кінематикою місцевих тектонічних структур. 

Підсумовуючи аналіз зв’язків місцевої сей-

смічності району Борислава з тектонікою та наф-

тогазовидобутком, враховуючи складний напру-

жено-деформований стан земної кори у цьому 

районі, а також складну ієрархічну структуру на-

пружень у мікроблоках і додатковий гідродина-

мічний чинник, зумовлений впливом видобутку 

нафти, можна спрогнозувати (подібно, як це від-

бувається і в інших регіонах), що такого роду 
наведені сейсмічні події можуть мати тут місце і в 

майбутньому.  

Порівняльний аналіз просторового розташу-

вання вогнищ землетрусів та нафтових покладів 

виявив, що тут сейсмічність ніби оточує з різних 

сторін, в тому числі і по глибині, сейсмотектонічно 

спокійні структури, які є нафтогазоносними і 

можуть бути об’єктами подальших пошуків по-

кладів вуглеводнів. А сейсмічна активність зосе-

реджена або вище глибин розробки покладів, або 

нижче самого покладу, саме у цих зонах відбу-

вається накопичення основних напружень, зумов-
лених регіональною геодинамікою, і додаткових 

напружень, спричинених локальними тектонічними 

структурами і процесами. Така ж закономірність 

просторових співвідношень сейсмічності і 

нафтогазоносності встановлена нами раніше для 

Надвірнянського району Прикарпаття [Назаревич, 

Назаревич, 2016].  

Техногенні землетруси в районі м. Стебника 

Причинами кількох останніх відчутних земле-
трусів 2017 р. в районі Борислава є техногенно 

спровоковані процеси у зонах гірничих виробок 

Стебницького калійного родовища. Це, зокрема, 

землетруси 22.08.2016 р. і 29.09.2017 р. Перший 

землетрус з магнітудою М=2,3 на глибині 6 км о 

13.36.31,5 за Грінвічем, можливо, був додатковим 

збудником для підготовки пізнішої і більш 

приповерхневої події о 16.36 (ймовірно, гірничого 

удару або обвалу однієї з камер шахтного поля), 

яку зафіксувала гірнича служба в одній із 

недіючих зараз шахт поблизу м. Стебник.  

Другий землетрус з М=2.9 стався 29.09.2017 р. 
о 21 год. 46 хв. за Грінвічем (30 вересня о 0 год. 46 

хв. за місцевим часом) внаслідок сейсмограві-

таційного зміщення – провалу на калійному 

руднику №2 біля м. Стебник.  

Такі сейсмогравітаційні зміщення відбувають-

ся у вже підготовленому геологічному середовищі 

– у даному випадку внаслідок карстових процесів 

при затопленні недіючої шахти 2-го рудника ПАТ 

“Стебницьке ГХП “Полімінерал”. 

Щодо ділянки провалу, то тут уже був у ми-

нулому гравітаційний обвал на нижніх горизонтах 

гірничих виробок [Дяків, 2017], несуча міцність 

порід шахтного поля знижувалась внаслідок карс-

тових процесів. Сейсмогравітаційний обвал від-
бувся тут у зоні попереднього руйнування ціликів 

виробок шахти і величезна маса порід впала на 

водяне “дзеркало”, яке утворилось при затопленні 

виробок грунтовими водами і розсолами і руй-

нуванні ціликів.  

Сейсмічне джерело даного землетрусу було 

дуже своєрідним відносно джерел звичайних 

природних сейсмічних подій. І ці його особливості 

чітко відобразилися в характері його сейсмічного 

випромінювання.  

Процеси у вогнищі цього землетрусу мали 3-

стадійний (3-фазовий) характер.  

Перша стадія – удар склепіння (стелини) 

гірничої виробки об воду в процесі її обвалення. 

Тут у зоні удару генерувалася ударна Р-хвиля 
першої фази (по типу вибуху), яка мала порівняно 

невелику амплітуду – за рахунок амортизації 

водної товщі і перетворення значної частини 

ударної енергії обрушеного масиву порід в 

енергію гідроударної хвилі. В бокових зонах (у 

зонах стінок відриву обрушеного масиву) гене-

рувалися S-хвилі першої фази.  

Цій фазі відповідають перші вступи Р- та S-

хвиль, їх чітко видно на записах найближчої 

сейсмостанції “Східниця” (рис 2) та на відфіль-

трованих записах сейсмостанції “Львів”, а також 

перші (найбільш високі) частоти перелому спек-

трів. Вони відображають масштабно-енергетичні 

характеристики саме первинного – карстово-
обвального сейсмічного джерела. 

Друга стадія – поширення гідроударної хвилі 

по гірничих виробках 2-го рудника. У процесі 

цього гідроударна хвиля частково загасала, а 

частина енергії гідроудару передавадась стінкам 

гірничих виробок (з генерацією в процесі такої 

передачі середньочастотних сейсмічних хвиль). 

Цьому відповідають другі (більш низькі) частоти 

перелому спектрів. Вони відображають мас-

штабно-енергетичні характеристики проміжного – 

середньочастотного сейсмічного джерела. 

Третя стадія – удар гідроударної хвилі по 

крайніх (тупикових) стінках гірничих виробок 2-

го рудника. В процесі цього друга частина енергії 

гідроудару передавадась стінкам гірничих ви-
робок з генерацією при цьому найбільш низько-

частотних сейсмічних хвиль. Цьому відповідають 

основні видимі частоти (f=0,4±0,07 Гц) на пер-

винних записах сейсмостанції “Львів” та треті 

(найбільш низькі) частоти перелому спектрів. 
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Вони відображають масштабно-енергетичні ха-

рактеристики основного – низькочастотного сей-

смічного джерела. 

За даними найближчої сейсмостанції “Схід-

ниця” (рис. 2) загальну тривалість процесів у 

джерелі цього землетрусу (сумарно всі 3 стадії) 

можна оцінити у 2,8 с.  

 

Рис. 2. Сейсмограми техногенного землетрусу 

30 (29) вересня 2017 р. у Стебнику (с-ст. 

“Східниця”, позначено часи встіпів Р- і S-

хвиль) 

Уточнення гіпоцентрії землетрусів 

району Борислава – Стебника 

Дані по карстово-провальному техногенному 

землетрусу 30 вересня 2017 р. у Стебнику дали 

змогу розробити і реалізувати методики значного 

покращення гіпоцентрії місцевих землетрусів. 

Адже початково для гіпоцентрії землетрусів Пе-

редкарпаття використовувався регіональний сей-

смологічний годограф. Враховуючи те, що швид-

кісна будова літосфери регіону (див. [Заяць, 2013]) 

є далекою як від стандартної моделі літосфери 
платформ, добре відображеної годографом Джеф-

фріса, так і від просто горизонтально-шаруватої 

моделі, відображуваної загальнорегіональним 

Карпатським сейсмологічним годографом, вико-

ристання одного чи іншого годографа без по-

правок, незважаючи на значне збільшення в 

останні роки кількості сейсмостанцій у регіоні 

[Карпатська..., 2018], апріорі не дає достатньо 

надійних результатів гіпоцентрії (радіуси еліп-

соїдів нев’язок можуть досягати 3-5 км, а часом і 

більше).  
Проводити раніше уточнення гіпоцентрії 

місцевих землетрусів за сейсмологічними даними 

і відповідними методиками [Назаревич Л., На-

заревич А., 2004] не було можливим (та й не було 

актуальним) через відсутність у районі фіксованої 

інструментально сейсмічної активності і відпо-

відних сейсмологічних даних. Поява в районі Бо-

рислава – Стебника в останні роки землетрусів 

актуалізувала це питання і дала можливість за-

стосувати для його вирішення як отримувані 

сейсмологічні дані (зокрема, дані щодо карстово-

провального землетрусу у Стебнику), так і дані 

інших геолого-геофізичних досліджень. 

Однією з унікальних і надзвичайно цінних для 

розробки методик покращення гіпоцентрії міс-

цевих землетрусів особливостей даного карстово-

провального землетрусу є те, що координати і 

глибина вогнища (карстового провалу на денній 

поверхні) точно відомі (рис. 3). Це дає змогу 

точно (з точністю до половини горизонтального 

розміру провалу, тобто на рівні ±100 м) визначити 
епіцентральні відстані для кожної з реєструючих 

сейсмостанцій (рис. 4).   

 
Рис. 3. Порівняння гіпоцентрії карстово-

провального землетрусу у Стебнику 30 (29) 

вересня 2017 р. (на картооснові Google) за 

Карпатським сейсмологічним годографом (Карп.) 

і даними Европейсько-Середземноморського 

сейсмологічного центру (EMSC) з фактичною 
локалізацією провалу (Провал) 

 
Рис. 4. Сейсмічна активізація в районі Борислава – 

Дрогобича – Стебника (2014-2018 рр.) (на 

картооснові Google) і уточнена гіпоцентрія 

карстово-провального землетрусу у Стебнику 

(пояснення в тексті)  
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У процесі уточнення гіпоцентрії землетрусів 

району Борислава – Стебника з використанням 

первинних сейсмічних записів було також уточ-

нено часи вступів Р- і (особливо) S-хвиль, зокре-

ма, ідентифікація відповідних фаз (рис. 2). Не-

обхідність такого уточнення пов’язана з детально 

описаним вище специфічним – карстово-про-

вальним механізмом даного техногенного земле-

трусу і з специфічними умовами в його вогнищі 

(наявністю водного дзеркала у карстовій порож-
нині у зоні зруйнованих ціликів затопленого 2-го 

горизонту 2-го рудника), внаслідок чого вступи, 

особливо, S-хвиль є маловиразними (рис. 2), кіль-

кафазовими і нечітко та неоднозначно фіксуються 

на фоні цугу Р-хвиль. Тому для їх надійного 

виділення використовувалась частотна фільтрація 

в різних спектральних вікнах. Для контролю 

правильності визначень вступів та фаз і уточнення 

часу у джерелі використано дані про співвідно-

шення швидкостей Р- і S-хвиль та графіки Вадаті. 

Для уточнення гіпоцентрії також використано 
дані про швидкісну будову верхніх горизонтів 

кори по профілю Чоп – Борислав – Рудки [Заяць, 

2013] і дані про швидкості Р-хвиль у свердловинах 

розташованих у цьому районі нафтогазових ро-

довищ [Атлас..., 1998]. Саме ці дані разом з дани-

ми про часи вступів Р- і S-хвиль та епіцентральни-

ми відстанями дали можливість уточнити час у 

джерелі досліджуваного землетрусу. Далі на ос-

нові отриманого комплексу даних було проведено 

уточнення оцінок інших кінематичних параметрів, 

задіяних у гіпоцентрії цього та інших землетрусів, 

визначено для них відповідні поправки та уточ-
нено координати і глибини вогнищ. 

В результаті цих досліджень координати і 

глибини місцевих сейсмічних подій були уточнені 

на 2-3 км і більше. Це дало змогу більш надійно 

пов’язувати їх з сейсмічною активністю тих чи 

інших тектонічних структур – розломів чи різ-

ноглибинних насувів і складок, з можливим впли-

вом на активізацію такої сейсмічності нафтогазо-

видобутку в районі Борислава чи техногенних 

процесів у зоні Стебницького калійного родовища. 

Висновки 

Сейсмотектонічна активізація району Борисла-

ва пов’язана з рядом факторів. Перш за все – це 

зумовлений тектонікою складний напружений 

стан структури Раточинського розлому, який є 

складовою частиною вираженого субрегіональ-

ного лінеаменту північно-східного простягання 

(простежуваного від м. Дрогобича до села Тур'ї) і 

північно-західною границею Бориславської нафто-

носної структури. З іншого боку – район харак-

теризується підвищеною тріщинуватістю і флюї-

донасиченістю порід, у першу чергу, колекторів 

нафти та газу і зон численних різнорангових роз-
ривних порушень, при видобуванні нафти і закон-

турному закачуванні води створюється додатко-

вий гідродинамічний тиск на вже ослаблені меха-

нічно породи в цих зонах, що сприяє розрядці 

землетрусами накопичених тут тектонічних на-

пружень. 

Результати досліджень кореспондуютьтся як з 

загальною геолого-тектонічною обстановкою у 

цьому районі, так і з новими даними GNSS спо-

стережень (Р.Висотенко, К.Третяк, А.Вовк, О.Се-

рант та ін.) про характер деформаційних процесів 

у земній корі регіону. 
Окремою специфічною категорією у дослід-

жуваному районі є пов’язані з карстовими про-

цесами техногенні сейсмічні події обвальної при-

роди в гірничих виробках Стебницького калійного 

родовища, ці процеси також потребують постій-

них досліджень та моніторингу у зв’язку з пов’я-

заними з ними геоекологічними загрозами і небез-

пеками. 
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The modern (2014-2018) seismic activation in the 

Boryslav – Stebnyk area was analysed, in particular, 

data on the technogenic-downfall earthquake in Steb-

nyk on September 30 (29), 2017. The peculiarities of 

spectral composition and temporal evolution of 

seismic radiation of this earthquake were studied, 

which are connected with the features of seismic 

mechanics of its source. On the base of kinematic data 

of this earthquake and with the involvement of data 

on the velocity structure of the Earth's crust the 

hypocentry of the local earthquakes in the Boryslav 
area is specified. 

Keywords: Ukrainian Precarpathians; seismicity; 
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Олександр Гордієнко 
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного 
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Стаття присвячена освітленню 

інтерферометричного методу отримання висот за 

допомогою супутникових данних у радіодіапазоні, 

освітлені деякі способи та методи їх 
використання. 

Ключові слова –  інтерферометрія, ДЗЗ, SAR, 

ІПД, моніторинг. 

Вступ 

Інтерферометрія - технологія добування висот 

рельєфу за допомогою фазової інформації з 

мінімум двох положень супутника. 

Метод використовується для геофізичного 

моніторингу природних небезпек, наприклад, 

землетрусів, вивирженню вулканів, зсувів також у 

структурному проектуванні, зокрема моніторинг 
просідання та структурної стабільності. 

Методика інтерферометрії 

Інтерферометрична радарна рентгенівська 

спектроскопія (InSAR), активна технологія 

дистанційного зондування Землі, яка набуває 

зображення Землі, є потужною технологією 

моделювання деформації поверхні і відображення 

висоти на поверхні земної кулі. Однак InSAR 

також має репутацію складної технології, яку 

складно зрозуміти.  

Радіолокатор синтетичної апертури (SAR) 

дозволяє отримати зображення Землі в 
мікрохвильовому діапазоні з сантиметровою 

довжиною хвилі. Електромагнітні хвилі такого 

розміру можуть проникати в хмари, що робить 

SAR потужною системою дистанційного 

зондування, що можна застосовувати в день і в 

ночі. [European Space Agency]. Інструменти SAR 

для спостереження Землі можуть знаходитися на 

космічних супутниках, на літаках і навіть 

наземних платформах. Перші супутники SAR 

розроблялися і були запущені в 1990-х роках, 

зараз європейський супутник Sentinel-1A (запуск 3 
квітня 2014 року) є найкращим рішенням для 

даних задач [The eoPortal]. 

Супутники SAR обертаються навколо Землі на 

висоті близько 500-800 км і з відповідною 

періодичністю спостерігають Землю[Geudtner, 

2013]. 

Більшість супутників SAR працюють з 

довжиною хвилі C-діапазону, але в останнє 

десятиліття також запущені системи X-діапазону і 

L-діапазону. Знання довжини хвилі і вихідних 

умов між зображеннями SAR важливо для 

використання InSAR та інтерпретації результатів. 

SAR-супутники випромінюють радіолокаційні 

хвилі і вимірюють амплітуду і фазу (частку повної 

хвилі) відбитих хвиль для кожного пікселя 

зображення. Інформація про фазу може бути 
точно виміряна супутником і становить основу 

для радіолокаційної інтерферометрії. 

Інтерферометрія дозволяє вимірювати 

топографічні профілі з високою роздільною 

здатністю. Для того, щоб застосовувати 

інтерферометричну техніку, ці набори даних 

повинні бути отримані, коли датчик знаходиться 

на постійній орбіті, коли зона інтересу 

знаходиться з майже  одного і того ж кута для 

кожного з проходів супутника [Gim international]. 

У своїй формі InSAR об'єднує два (точно 
вирівняних) SAR-зображення однієї і тієї ж сцени, 

та обчислюює відмінності в фазі радіолокаційних 

хвиль. Отримана інтерферограмма зазвичай 

відображається в кольорі, ґрунтуючись на 

відмінностях у фазі між двома зображеннями. 

Цикли різниці фаз в інтерферограммі називаються 

«смугами» вони викликані фазовою обмоткою, 

оскільки вивчаєма хвильова фракція не перевищує 

одного хвильового циклу. Залежно від напрямку 

перегляду супутника, кожна смуга відповідає 

зменшенню або збільшенню в діапазоні половини 

довжини хвилі SAR уздовж лінії зору супутника. 
Ці різниці фаз часто підходять для цілей 

візуалізації, але для багатьох інших додатків 

потрібно розгорнута (безперервна) інформація про 

різницю фаз, яку можна отримати, застосовуючи 

алгоритми розширеної математичної фазової 

розгортки. [European Space Agency]. 

Тимчасові і перпендикулярні базові лінії 

встановлюють граничні умови для застосування 

InSAR. Оскільки ця методика заснована на 

порівнянні фази кожного пікселя в двох або 

більше зображеннях, фази повинні бути 

узгодженими. Чим більше часу пройшло між 

двома зображеннями, тим більша ймовірність 

того, що якийсь об'єкт або елемент, який сприяє 

відображенню всередині цього пікселя, зміниться. 

Це призводить до втрати узгодженості і в 

кінцевому підсумку призводить до повної 

декореляції між двома пікселями.  

Щоб зрозуміти результати радіолокаційної 

інтерферометрії, важливо знати фактори, які 
впливають на різниці фаз. Найбільш важливий 

внесок в спостеріганні різниці фаз викликає 

локальна топографія, поверхнева деформація з 

часом, не скоректовані помилки супутникової 

орбіти і атмосферні сигнали через просторові і 

часові відмінності атмосферної затримки. Ці 
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похибки завжди присутні, вони надають 

різноманітний вплив на результат. Наприклад, при 

моделюванні деформації поверхні зазвичай 

використовується модель рельєфу області в 

інтерферограммі і обчислюється різниця фаз, 

викликана топографією. Коли ця інтерферограмма 

віднімається з вихідної інтерферограмми, 

залишаються видимі тільки сигнали для 

поверхневої деформації і різниці атмосферних 

затримок. Технологія використовується для 
моніторингу просідання земної поверхні у умовах 

вологих ґрунтів. В межах шахтних полів, активно 
розвиваються просідання поверхні, які мають 

довгостроковий характер в умовах зростаючих 

деформацій та зволожень соляного тіла, за 

допомогою наземної радіолокаційної 

інтерферометрії проводится спостереження земної 

поверхні. [Яковлєв, 2018]. Довгостроковий 

моніторинг деформації працює зі спеціальною 

формою InSAR, відомої як постійне розсіювання 

інтерферометрії (PS-InSAR). Прикладом його 
застосування є спостереження за осіданням 

будівель, ефект, якого протягом декількох років 

може бути всього  пару міліметрів. Для 

моніторингу просідання споруд використовується 

метод SPN, який э результатом багаторічної праці 

CNES (французького космічного агентства), ESA 

та Altamira Information. [Taylor & Francis Group]. 

PS-InSAR знаходить об'єкти в області 

зображення, які генерують постійне і характерне 

відображення радара з часом. Такі «постійні 

розсіювачі» - це точки, які відстежуються в часі в 

стеці багатьох радарних зображень. Однак 
кількість і розподіл цих точок залежить від 

області, що цікавить, і їх важко знайти в 

динамічних областях, де відбуваються великі 

зміни (наприклад, зростання рослинності). 

Висновки 

Супутникова радіолокаційна інтерферометрія 

має безліч різних застосувань - від картування 

природної небезпеки (наприклад,  землетрусів і 

вулканів) до моніторингу просадки і стабільності 

інженерних споруд. Завдяки можливості 

використовувати супутники, що знаходяться на 
відстані в сотні кілометрів, вимірювати і 

контролювати до сантиметрового або навіть 

міліметрівого рівня. InSAR є дуже корисною і 

винятковою технологією з великим потенціалом 

для галузі геоматики. 
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В роботі розглянуто можливості застосування 
технології розподіленого реєстру для 
систематичного збору, обробки, збереження та 
аналізу екологічних показників. 

Створено модель формування блоку, 
розглянуто алгоритми консенсусу та 
запропоновано інформацію яка має записуватись в 
блок на прикладі системи моніторингу звалищ. 

Ключові слова – сміттєзвалища, екологія, 
блокчейн, делегований доказ ставки, доказ 
ємності, доказ важливості. 

Вступ 

Екологічний стан довкілля істотно впливає на 
якість життя людини, безпеку 
сільськогосподарської продукції, може 
відображатися на вартості нерухомості й загалом 
забезпечувати привабливість певного регіону.  

Законом України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (ст.20, 22) передбачено 
створення державної системи моніторингу довкілля 
та проведення спостережень за станом 
навколишнього природного середовища, рівнем 
його забруднення [Закон України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», 1991]. 

Мета роботи 

Створення концепції ГІС, яка об’єднуватиме 
всі визначені екологічні показники, яка у разі її 
публічності, достовірності й актуальності, може 
стати суттєвим поштовхом у напрямку 
позитивних змін екології довкілля.  

В основу ГІС повинна бути покладена база 
геопросторових даних. Забезпечити базу 
необхідними властивостями можна за допомогою 
технології blockchain. 

Результати роботи 

Блокчейн (Blockchain) – ланцюг блоків, що 
функціонує в одноранговій (пірінговій мережі), 
записується у визначеній послідовності, та має 
правила досягнення консенсусу між вузлами мережі.  

Розглянемо сміттєзвалище, як об’єкт, 
інформація щодо  функціонування якого має 
записуватись у блокчейн. Це спростить контроль 

за складом звалища, темпами його росту.  
До атрибутивних даних такого об’єкту можна 

віднести: дані про організацію, що перевозить 
сміття  (норм ліцензії, назва); тип сміття, що 
ввозиться на сміттєзвалище, фіксація маршруту 
збору сміття (GPS трек) тощо. Час формування 
блоку приблизно відповідатиме часу скидання 
відходів.  

Отже, зібрані дані мають бути записані у блок, 
це геопросторові дані з місця утилізації відходів, 
та, власне самі екологічні показники (блок також 
містить інформацію про попередній блок, відмітку 
часу та додаткову інформацію, що дозволяє 
зберігати системі послідовність та цілісність).  

Слід чітко означити користувачів, які б мали 
право вносити дані в блокчейн. На початкових 
етапах це можуть бути державні наукові установи, 
інститути та служби, що в своїй професійній та 
науковій діяльності здійснюють збір даних 
екологічних показників.  Наступним етапом має 
бути збільшення кількості таких користувачів та 
їхня сертифікація. Важливо розуміти, що 
збільшення користувачів, що бажають вписувати 
інформацію в блоки, та вузлів мережі, що 
валідують їх, підвищує стабільність та безпеку 
системи загалом. Модель формування блоку 
представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Модель формування блоку 

Вузли мережі (V1, V2, V..n) зберігають увесь 
ланцюг блоків. При від’єднанні від мережі одного 
чи декількох вузлів, блокчейн продовжує 
функціонувати на активних вузлах. Під час 
перепідключення вся пропущена історія блоків 
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завантажується. Блокчейн екопоказників має бути 
публічним, отже будь-хто може завантажити весь 
ланцюг блоків. Інформація, що міститься в 
блокчейні, має бути доступною.  

Кожен наступний блок (B1, B2, B…n+1), що 
записується в блокчейн, має відповідати певним 
правилам. Вузли мережі мають досягнути 
консенсусу.  

Для досягнення консенсусу в системі 
необхідно обрати належний алгоритм. Головними 
параметрами мають стати енергоефективність та 
децентралізація. Із описаних та функціонуючих на 
сьогодні можна виділити наступні:  Delegated 
Proof-of-Stake (DPoS), Proof-of-Capacity (PoC), 
Proof-of-Importance (PoI). 

Delegated Proof-of-Stake один з різновидів 
алгоритму консенсусу Proof-Of-Stake, в якому 
блоки підписують обрані представники. Власники 
найстаріших вузлів обирають своїх представників, 
кожен з яких отримує право підписати блоки в 
блокчейн мережі. [Delegated proof of stake] Кожен 
представник володіє одним або декількома 
відсотками всіх голосів. Для вирішення всіх 
ситуацій консенсус вимагає погодження 2/3 + 1, 
зазвичай в системі є 21 або більше валідаторів 
блоків. 

Proof-of-Capacity іноді називають Proof-of-
Space (PoSpace). Алгоритм консенсусу PoC 
працює за наступним принципом: кожен валідатор 
блоків обчислює досить великий обсяг даних, 
який записується на дискову підсистему 
(жорсткий диск, хмарні системи зберігання) вузла. 
Такий вихідний  набір даних в PoC називається 
"ділянкою"; для кожного нового блоку в 
блокчейні валідатор читає невеликий набір даних 
(1/4096, що приблизно складає 0,024%) від 
загального збереженого об’єму, і повертає 
результат (дедлайн) як час в секундах, який 
пройшов з моменту створення останнього блоку, 
після якого валідатор зможе створити новий блок; 
валідатор, що отримав мінімальний час, підписує 
блок [Dziembowski, 2013]. 

Таким чином, обчислювальні ресурси, 

необхідні для роботи, обмежені часом, який 
необхідний для зчитування файлів з дискової 

підсистеми. Саме цей фактор дозволяє проводити 
валідацію блоків із досить високою 

енергоефективністю. Вузли системи змагаються 
між собою за обсягом збережених даних, що за  

наявності економічного стимулу, може дозволити 
зберігати в блокчейні файли великого об’єму 

(космічні знімки, знімки з БПЛА і тд.). 
В алгоритмі Proof-of-Importance значимість 

кожного користувача в мережі визначається як 
кількість часу існування вузла та кількості доданої 
інформації в блокчейн. На відміну від більш 
розповсюдженого алгоритму Proof of Stake, який 
враховує лише вік вузла (або кількість коштів), 
PoI враховує як вік (кількість коштів), так і 
активність користувача в блокчейні мережі. Такий 
підхід залучає користувачів не просто утримати 

вузли у себе, але й активно доповнювати блокчейн 
інформацією [Proof of Importance]. 

Мережу також можна доповнити системою, що 
додала б економічний стимул щодо встановлення  
еко-показників, які вносять. Разом із збільшенням 
кількості наступних, зменшиться можливість 
маніпуляції даними та їх фальсифікації, 
підвищиться надійність та актуальність даних. 

Висновки 

В роботі описано концепцію використання 
технологій блокчейну для внесення  екологічних 
показників. Відображені головні переваги такої 
системи, принципи її функціонування та варіанти  
технічної реалізації. Як приклад створена модель 
для контролю за накопичуванням відходів на 
сміттєзвалищах.  

Застосування ГІС у поєднанні з технологією 
блокчейн може суттєво спростити громадський 
контроль в екологічній сфері, вплинути на ринок 
землі, нерухомості, туризм, різні сфери 
господарської діяльності. Система створить 
надійну доказову базу, що допоможе захистити 
екологічні права громадян. 
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З метою усунення правових і технічних 
неузгодженостей у законодавчих, а також 

нормативно-технічних документах топографо-

геодезичної та картографічної діяльності, які 

регламентують використання геодезичних 

пунктів, розроблено практичні рекоментації 

правового та технічного характеру при 

використанні геодезичних пунктів, які закріплені 

на дахах будівель або споруд.  

Ключові слова: геодезичні пункти, 

нормативно-технічні документи, топографо-

геодезична діяльність, картографічна діяльність, 
дахи будівель. 

Вступ 

Проблема правового забезпечення 

нормального функціонування геодезичних 

пунктів, які розташовані на будівлях, виникла 

останнім часом і обумовлена змінами форм 

власності на будівлі та споруди, які до 

недавнього часу були власністю держави. Тому 

з’явилися труднощі при вимірюванні та 

належному обслуговуванні (обстеження та 

оновлення) геодезичних пунктів. Дана проблема 
недостатньо висвітлена в наукових публікаціях, 

так як для кожного виду геодезичної мережі, а 

також для значної кількості типів геодезичних 

пунктів виникли нетипові ситуації правового і 

технічного характеру для якісного використання 

геодезичних мереж та допуску до них. Для 

розв’язку даної проблеми присвячена робота [1], 

де висвітлені загальні тенденції. Технологія 

прив’язки до пунктів, які розміщені на будівлях 

детально описана та регламентована у 

нормативних документах і науково-виробничій 

літературі [2, 3, 4] при державній формі 
власності.  

Виклад основного тексту матеріалів 

Поява геодезичних пунктів на будівлях, дахах 

споруд обумовлена стрімким розвитком міст, що 

знайшло відбраження у міських геодезичних 

мережах. Частка таких пунктів серед 26026 

геодезичних пунктів ДГМ України, інформація 

про яких представлена на геопорталі [5], 

становить 1634 одиниць (Київ – 365, АР Крим – 

69, Вінницька – 53, Волинська – 45, 

Дніпропетровська – 48, Донецька – 7, 
Житомирська – 21, Закарпатська – 10, Запорізька 

– 12, Івано-Франківська – 90, Київська – 253, 

Кіровоградська – 2, Львівська – 238, 

Миколаївська – 16, Одеська – 133, Полтавська – 

49, Рівненська – 42, Сумська – 20, Тернопільська 

– 42, Харківська – 78, Чернівецька – 37, 

Чернігівська – 4). Слід зауважити, що вказані 

пункти були, в основному, частиною 

тріангуляційних мереж. На сучасному етапі 

функціонування ДГМ для закріплення таких 

пунктів на дахах будівель, пропонується 
використовувати тип центру У16 для 

спостережень навколо пункту встановлюють 

огорожу. Згадка про охоронну зону встановлених 

пунктів на дахах будівель у нормативних 

документах відсутня. Наявність геодезичних 

пунктів на будівлях не знайшла відображення в 

ДБН та правоустановлюючих документах. 

Сучасний стан пунктів ДГМ України 

характеризують такими особливостями: пункти 

були закладені в середині ХХ столітті; всі пункти 

являються пунктами тріангуляції 1, 2, 3, 4 класів; 

є складовою частиною міських геодезичних 
мереж; пункти закладалися в основному на дахах 

багатоповерхових будинків, які на той час були 

власністю держави. За час функціонування 

частини таких будівель змінилася форма 

власності із державної у приватну. Згідно з [8] 

пункт 3.27. пункти «після побудови здають на 

збереження органам виконавчої влади», які не 

відповідають за стан відповідних будівель та 

споруд. 

Зміна форм власності, яка відбувалася в 

Україні привела до того, що геодезичні пункти, 
які є власністю держави та розташовані на дахах 

будівель, і які внаслідок пройдених суспільних 

процесів змінили форму власності стали 

предметом правого протиріччя, а саме виникло 

правове протиріччя: обтяженням або 

користуванням чужим майном при виконанні 

топографо-геодезичних робіт у населенному 

пункті. У Цивільному кодексі України проблемі 

обмеженому речовому праву (право на чужі речі) 

присвячено статті 395-417, але вони не 

розв’язують дану правову проблему. Відсутність 

правового вирішення привело до неможливості 
використання вказаних геодезичних пунктів при 

їх наявності. Особливістю даної ситуації є те, що 

внаслідок обмеження відкритого доступу до 
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геодезичних пунктів вони не знищуються, але 

закриті для вимірювань. Обмеження (або 

користування чужим майном) повинно бути 

постійним і закріплено у правостановлюючих 

документах на будівлю або споруду на весь 

період функціонуваня будівлі незалежно від 

зміни власників, а також слід зауважити на 

обмеження господарських робіт, які приводять 

до закриття геодезичного пункта. 

Висновки 

Таким чином, проведене дослідження 

правового статусу закріплених на дахах будівель 

геодезичних пунктів, на думку авторів, потребує 

заключення договорів (сервітутів) з власниками 

будівель та відповідними внесеннями в 

правоустановчі документами змін про наявність 

геодезичного пункту на даху будівлі з метою 

допуску до нього. 
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На основі виконаного аналізу змін 

суспільних та правових відносин, що відбулися на 

території України, обгрунтувано та запропоновано 

науково-технічні і практичні рекомендації щодо 

обмеження цивільних прав на будівлі (споруди) та 

у використанні земельної ділянки для якісного 

функціонування стінових реперів і марок.  
Ключові слова: сервітут, обмеження, охоронна 

зона, правові відносини, цивільне право, стінові 

репери і марки. 

Вступ 

У роботах [1, 2] піднято проблему доступу до 

геодезичних пунктів, що виникли внаслідок 

правових суперечностей між власністю держави 

(стінові репери і марки) та стіновим середовищем, 

у якому геодезичні пункти розташовані, а також 

необхідності врахування особливостей виконання 

геодезичних вимірювань при проході через 

земельні ділянки різних форм власності. На даний 
час немає правового розв’язку даної проблеми.  

Виклад основного тексту матеріалів 

Стінові репери і марки, які розташовані в 

стінах будівель (споруд) та їх фундаментах, є 

носіями геодезичної інформації тривалий час та є 

власністю держави, що відображено в 

законодавчих актах [3], а також у статті 99 

Земельного кодексу України. При перечисленні 

обмежень щодо використання земельних ділянок 

відсутні дані для повноцінного функціонування 

пунктів ДГМ України. Права на прохід, 
прокладання і експлуатацію інженерних 

комунікацій не враховують те, що на території 

України є значна кількість геодезичних пунктів, а 

також технології топографо-геодезичних робіт. 

Проте це знайшло відображення в класифікаторі 

обмежень та обтяжень у використанні земельних 

ділянок, «код обмеження 01.01.07 – охоронна зона 

навколо геодезичного пункту». У законодавчому 

акті [3] стаття 22 вказано на необхідність договору 

або погодження з власником земельної ділянки чи 

власником будівлі питань для безперешкодного 

виконання топографо-геодезичних робіт. Типова 

форма такого договору відсутня. Вказане 

особливо стосується стінових реперів та марок, які 

розташовані в населених пунктах [3], адже 
виконання робіт вимагає обтяження земельної 

ділянки для тимчасового і періодичного 

користування чужим майном. Тобто при 

виконанні топографо-геодезичних робіт з 

використанням стінових пунктів виникає два види 

обмежень (сервітутів) при користуванні чужим 

майном. Зокрема, земельною ділянкою для 

прокладання планових або висотних ходів та 

необхідністю користування чужим майном – 

будівлею, де розташовано стіновий пункт або 

знак. Перше обтяження земельної ділянки може 
мати сезонний характер і полягатиме в обмеженні 

господарської діяльності на земельній ділянці. 

Враховуючи сучасні технології топографо-

геодезичних робіт, зокрема використання 

безрефлекторних режимів роботи, а при 

нівелюванні [4, 5, 6, 7] використання метода 

горизонту, то необхідність проходу до стінових 

пунктів виконавців відпадає. У другому 

обмеженні власник будівлі або споруди не 

повинен закривати доступ до стінового пункту. 

Під доступом, на нашу думку, слід розуміти 

відсутність перешкод для оптичного або 
лазерного променя для знятття геодезичної 

інформації з пункта. Оптимальною площею 

обмеження можуть бути межі зовнішнього 

оформлення нівелірних пунктів I, ІІ, ІІІ і IV класів, 

що закріплені стіновим репером типу 143, і 

фіксують шляхом фарбування місця закріплення в 

діаметрі 20 – 25 см навколо репера. Розміри 

обтяженої земельної ділянки можна вирахувати 

завдяки засічкам при знятті планової інформації 

[6, 8, 9]. 

Характер таких обмежень має носити 
постійний характер. Охоронна зона для стінових 

реперів і марок згідно з пунктом 1.5 нормативних 

документів [4, 5] не встановлена. 

Висновки 

Наведені результати досліжень в сфері 

цивільного та земельного прав, документів щодо 

виконання проектів землеустрою і правових 

документів у сфері топографо-геодезичної 

діяльності дозволять усунути виявлені існуючі в 

законодавстві правові неузгодженості щодо 

функціонування стінових реперів і марок. Це 

дозволить зменшити втрати геодезичних стінових 
пунктів шляхом обмежень прав власників 

земельних ділянок та будівель. Для цього 
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запрпоновано укладати відповідні договори або 

внести доповнення у правоустановлюючі 

документи. 
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В результаті дослідження геодинамічних рухів 

архіпелагу Аргентинські острови було 

запропоновано скласти мережу трикутників з 

вершинами у точках ГНСС-спостережень для 

кращої інтерпретації деформаційних процесів. За 

допомогою такого методу були розраховані 
параметри деформації: кут повороту та 

деформація площі  кожного трикутника. 

Обчислення були виконанні з використанням 

програмного забезпечення "GPS 

TriangleStrainCalculator", розробленого UNAVCO. 

Отримані значення використовуються для 

побудови картосхем розподілу швидкостей 

дилатації земної кори та зміщення ГНСС пунктів 

на період 2003-2018 рр., які показують тектонічні 

рухи  у районі протоки Пенола. 

Ключові слова: геодинаміка, параметри 

деформацій, Антарктида,  ГНСС-спостереження, 
зміщення територій, дилатація. 

Вступ 

Антарктичний континент відіграє дуже 

важливу роль в контексті тектоніки плит. Так в 

публікації [Vérard. С., et al., 2013] автори 

виконали реконструкцію геодинамічних рухів 

Південно-Американської та Антарктичної плити. 

Була проаналізована велика кількість даних ще з 

часів існування материка Гондвана і до сьогодні. 

В результаті еволюції тектонічних рухів цих плит 

були визначені процеси субдукції та аддукції, які 

спричинили значний вплив на формування 

сучасного рельєфу Антарктики.  Дослідження 

літосфери і виявлення сітки розломів континенту 

та прилеглих територій має важливе значення для 

розуміння геодинамічної еволюції регіону. У [П. 

Ф. Гожик, 2015] зазначено, що Українським 

вченим вдалося відтворити геодинамічні процеси 

дрейфу Антарктичного півострова відносно 

Південної Америки та розкриття протоки Дрейка. 

Було визначено, що динаміка тектонічних блоків 

Антарктичної тектонічної плити є неоднорідною у 

порівнянні із рухом самої плити, а для території 

Аргентинських островів характерна підвищена 
кінематика горизонтальних рухів, порівняно з 

півостровом та Антарктичною плитою. Останнім 

часом для таких досліджень частіше почали 

використовувати результати ГНСС-вимірювань. 

Це в основному, зумовлено тим, що стрімко 

збільшується кількість ГНСС-станцій, а точність 

визначення їх координат досягає 2 мм в плані та 3 

по висоті. Відповідно до [Терещук О., 2010] 

супутникові спостереження підтверджують свою 

високу ефективність для розв’язування задач 

геотектоніки, дають можливість не тільки 
дискретних вимірювань, а й регулярного 

моніторингу деформацій і напруг, що 

відбуваються в земній корі. Зокрема, в 

дослідженні [Zanutta A., et al., 2018] на основі 

аналізу даних отриманих впродовж 20 років ГНСС 

спостережень була створена Victoria Land Network 

для контролю за деформаціями земної поверхні в 

зоні розлому Тасмана і Балени. Результатом 

дослідження було створення нових геодезичних та 

гравіметричних карт Землі Вікторія (Антарктида), 

інтерпретація яких дозволяє відобразити 

геодинамічні рухи. В публікації [Richter A., et al., 
2008]  ГНСС-спостереження над підлідним озером 

Восток були використані для вивчення 

вертикальних рухів льодовикової поверхні. 

Встановлено, що льодовикова поверхня над 

озером стабільна протягом останнього 

десятиліття.   Для прикладу в [Кульчицький А.Я., 

2012] у результаті порівняння сучасних рухів 

ГНСС-станцій із тектонічними процесами 

минулих епох побудовано геодинамічну модель 

Антарктичної літосферної плити з прив’язкою до 

полюса обертання Ейлера. У статті [Третяк К.Р., 
та ін., 2018] за результатами щоденних розв’язків 

28 перманентних ГНСС-станцій Антарктиди за 

період (1996–2014 рр.) визначено положення 

середнього полюсу Ейлера і кутової швидкості 

обертання плити та їх щорічні зміни. Визначено 

щорічні параметри тензора інерції та моменту 

імпульсу Антарктичної тектонічної плити. за 

результатами повторних ГНСС-спостережень. В 

[Третяк К.Р., та ін., 2006] на території Антарктиди 

виконано оцінку та диференціацію рухів земної 

поверхні на глобальному (Антарктична плита), 

регіональному (Антарктичний півострів) та 
локальному (архіпелаг Аргентинські острови) 

рівні. Відповідно до [Третяк К.Р., та ін., 2010] 

деталізовано геодинамічну модель розлому 
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Пенола. У результаті детального аналізу 

результатів ГНСС-вимірювань виявлено планові 

зміщення в районі островів Рока, Галіндез, 

Фанфаре та Пітерман, а також піднімання в районі 

островів Бархани. На думку авторів такі процеси 

пов’язані із стиском та ротацією Антарктичної 

літосферної плити за годинниковою стрілкою. 

Проведений аналіз підтверджує наявність 

локальних рухів на території Антарктичного 

континенту, а також піднімає питання їх 
дослідження, інтерпретації, моделювання та 

прогнозування. 

Результати 

У рамках сезонної 8-мої Української 

антарктичної експедиції (лютий-березень 2003р.) в 

районі Антарктичної станції «Академік 

Вернадський» спільними зусиллями працівників 

Національного університету «Львівська 

політехніка» (К. Третяк, В. Глотов) та ЗАТ 

«ECOMM» (Ю. Ладановський, П. Бахмач) та при 

підтримці Національного антарктичного 
наукового центру створено геодинамічний полігон 

архіпелагу Аргентинські острови. Метою 

створення полігону було дослідження тектонічної 

активності в районі протоки Пенола. За 

розробленою програмою на кожному із пунктів 

геодинамічного полігону архіпелагу Аргентинські 

острови необхідно проводити незалежні сесії 

статичних ГНСС-вимірювань. Проте через дуже 

складні погодні умови, а також відсутність часу в 

деяких циклах не вдається провести вимірювання 

деяких пунктів. Статичний метод вважається 

класичним методом ГНСС-вимірювань. Принцип 
якого полягає в тому, що проводяться одночасні, 

вимірювання між двома і більше нерухомими 

ГНСС-приймачами. На сьогоднішній день 

проведено 4 цикли статичних ГНСС-вимірювань 

(лютий-березень 2003, квітень 2005, квітень 2014, 

березень-квітень 2018) та визначено координати у 

кожному із них. Починаючи з другого циклу (2005 

р.) середня квадратична похибка (СКП) 

визначення панових координат зменшилась і 

коливається в межах 2 мм. Це дає змогу 

стверджувати, що мережа геодинамічного 
полігону є стабільною та цілком придатною для 

високоточних геодинамічних досліджень. На 

Рисунку 1. подано карту-схему векторів 

горизонтальних рухів пунктів геодинамічного 

полігону архіпелагу Аргентинські острови 

впродовж 2003-2018 років. Горизонтальні 

зміщення пунктів геодинамічного полігону 

Аргентинських островів (див. Рисунок 1) в 

основному мають південно-східний напрямок 

руху. Найбільш інтенсивне горизонтальне 

зміщення фіксується в пункті tuks і становить 18,3 

мм за період спостереження (2003-2018 рр.). Це і є 
першим фактором, який відображає наявність 

тектонічного розлому між Аргентинськими 

островами та материковою частиною. 

 

Рисунок 1. Карта-схема векторів 

горизонтальних рухів пунктів 

У зв’язку з підвищеною тектонічною 

активністю регіону було вирішено провести аналіз 

геодинамічних процесів в регіоні архіпелагу 

Аргентинські острови. Дослідження деформації 

земної виконано із використанням програмного 

забезпечення «GPS Triangle Strain Calculator», 

розроблене Plate Boundary Observatory спільно із 
UNAVСO, який є некомерційним проектом, що 

сприяє геоінформаційним дослідженням в сфері  

геодезії та геодинаміки.  

Рисунок 2. Конфігурація трикутників 

Дане програмне забезпечення було 
використане для моніторингу геодинамічно-

активних регіонів Північної Америки, а саме 

розлому Сан-Андреас. В [Abdel-Monem S., 2013] 

даним методом досліджено  сейсмічну активність 

пустелі Абу-Даббаб наслідками якої є деформація 

земної кори. В основі програмного забезпечення 
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лежить метод дослідження деформації земної кори 

на основі трикутників на які ділиться 

досліджуваний регіон, вершинами яких є пункти 

мережі. Таким чином на основі, пунктів 

геодинамічного полігону архіпелагу Аргентинські 

острови було утворено 7 трикутників, схема 

створених трикутників наведена на Рисунку 2. 

Використовуючи «GPS Triangle Strain Calculator» 

для кожного отриманого трикутника були 

виконано обчислення окремих параметрів 

деформацій земної поверхні, а саме: 

• Rotational Velocity (швидкість обертання) 

– розраховує швидкість зсуву відносно центру 

трикутника по колу. Зображується кутом 

повороту. Розраховується наступним 

співвідношенням: 

 


180
)ˆˆ(cos

1

1
tn


 ; 

де  n  - величина вектора спрямованого на 

північ, а  t̂ - величина фактичного вектора 

зміщення. Таким чином, обчисливши різницю 

напрямків, можна знайти кут повороту. 

• Area strain (деформація площі, дилатація) 

– відображає зміну області спотворення. 

Розрахунок можна виконати кількома способами. 

До прикладу за такою формулою: 

площа деформації = e1 + e2 =  11 +  22; 

де e1 – величина розтягу вздовж великої осі 

еліпса деформації, e2 – вздовж малої осі еліпса; 

 11 - величина тензора деформації Лагранжа 

вздовж великої осі еліпса деформації,  22 – вздовж 

малої осі. 

Результати проведених обчислень для кожного 

трикутника подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Параметри деформацій складених трикутників 

№ Кут повороту, рад 

10-8 

Площа 

деформації, 

10-8 

1 1,53, проти г.с. -7,43 

2 -14,51, за г.с 1,36 

3 -14,48, за г.с. -21,23 

4 2,18, проти г.с. -4,93 

5 2,00, проти г.с. -1,69 

6 3,29, проти г.с. 9,49 

7 4,25, проти г.с. -21,48 

Аналізуючи Таблицю 1, можна помітити, що 

трикутники 1, 4, 5, 6 та 7 обертаються проти 

годинникової стрілки (1,53 - 4,25 nano-strain), а 2, 

3 – за годинниковою (-14,48 -14,51 nano-strain). 

Значення з Таблиці 1, що називаються Площа 

деформації, швидкість дилатації 

використовуються для побудови карти 

інтенсивності площинних змін в районі протоки 

Пенола (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Карта відображення 

інтенсивності деформації площі (швидкість 

дилатації) 

Аналізуючи представлену карту (Рисунок 3.), 

можна побачити, що на території архіпелагу 

Аргентинські острови виявлена дилатація земної 

кори, що зумовлює деформацію території. 

Очевидно, це явище пов'язане з існуючим 

тектонічним розломом в районі протоки Пенола. 

Висновки 

В результаті дослідження були розраховані 
параметри горизонтальних деформацій: вектори 

зміщень, швидкість обертання,  деформація площі 

(швидкість дилатації). Отримані значення 

використано для побудови карт зміни швидкості 

дилатації території,  архіпелагу Аргентинські 

острови на період 2003-2018 років дослідженнь. 

Це дозволяє спостерігати інші факти деформації, 

зокрема, напругу, розтяг чи стиснення даної 

території. Такі результати підтверджують 

актуальність проведених досліджень та доводять 

привабливість Антарктиди для геодинамічних 

досліджень. 
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As a result of research  geodynamic movements in 

the Archipelago Argentine Islands, proposed to form a 

network of triangles with vertices at points of GNSS 

observations for better interpretation of deformation 

processes. By using this method, were calculated two 

deformation parameters: rotational velocity and area 

strain of each triangle. The calculations were 
performed using the software "GPS 

TriangleStrainCalculator" developed by UNAVCO. 

The obtained values are used to construct maps of the 

distribution of the velocities of the Earth's crust 

dilatation and the deviation of the GNSS points for 

the period of 2003-2018, which show tectonic  

movements in the area of  Penola Strait. 

Key words: geodynamics, deformation parameters, 

Antarctica, GNSS observation, displacement of 

territories, dilatation. 
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УТОЧНЕННЯ ЗБУРЕНЬ СИЛИ 

ТЯЖІННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

МОДЕЛІ ТОПОГРАФІЧНИХ ВИСОТ  

 Юрій Лук’янченко1 
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«Львівська політехніка», Україна, Львів,  

вулиця С. Бандери 12,  
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Дана робота є продовженням попередньої 

роботи «Встановлення кореляційного зв’язку між 
топографією земної поверхні та збуреннями сили 

тяжіння». Як вже було показано кореляція у 

гірських регіонах між топографією та збуреннями 

сили тяжіння є досить високою. Можна 

припустити, що з певним рівнем точності можна 

уточнювати наявні збурення сили тяжіння за 

допомогою моделі топографічних висот з більшою 

роздільною здатністю. В роботі показано процес 

уточнення гріду збурень сили тяжіння із 

середньою роздільною здатністю за допомогою 

гріду висот топографічної поверхні вищої 
роздільної здатності. Даний підхід реалізується за 

допомогою функції переходу, яка представлена 

степеневим поліномом. Перевага даного методу 

полягає у використанні вже відомих висот 

топографічної поверхні та перетворення їх із 

використанням функції переходу в збурення сили 

тяжіння. Це значно прискорює час обчислень, 

оскільки вже не потрібно використовувати моделі 

гравітаційного поля Землі високих порядків.  

Ключові слова – модель висот топографічної 

поверхні, збурення сили тяжіння, степеневий 

поліном. 

Вступ 

На сьогоднішній день інформація про 
гравітаційне поле використовується все більшою і 

більшою кількістю науковців та підприємців. Так, 

наприклад, інформація про гравітаційне поле є 

важливою при вивченні течій, геологічних 

досліджень, пошуку корисних копалин, 

встановлення висотної системи та багато іншого. 

Одною з характеристик гравітаційного поля є 

збурення сили тяжіння, за допомогою яких можна 

обчислити багато інших трансформант 

гравітаційного поля, наприклад, відхилення 

прямовисних ліній, висот рівневих поверхонь. 
Оскільки існує декілька різних видів 

трансформант гравітаційного поля, тому не 

прийнято моделювати кожну з них окремо. 

Натомість моделюється гравітаційне поле за 

допомогою гармонічних коефіцієнтів, які 

представляють розклад гравітаційного потенціалу 

в ряд за сферичними функціями. Як наслідок ми 

отримуємо набір таких коефіцієнтів, які і 

представляють собою модель гравітаційного поля. 

Недоліком такого представлення є те, що для 

представлення певної трансформанти 

гравітаційного поля потрібна досить велика 

кількість таких коефіцієнтів (для отримання поля 

збурень сили тяжіння на всю планету з 

роздільною здатністю 5’ на 5’ необхідно 

використати модель зі ступенем, що перевищує 
2000, тобто містить понад 4 млн коефіцієнтів). На 

практиці такі обчислення перетворюються у 

непросту задачу.  

В роботі поставлено мету отримати набір 

збурень сили тяжіння високої роздільної здатності 

без використання моделі гравітаційного поля 

високої роздільної здатності. Оскільки у 

попередній [Лук’янченко Ю. О, 2017] роботі було 

показано залежність між збуреннями сили тяжіння 

та висотами топографічної поверхні, то для 

розв'язання такої задачі було вирішено використати 
модель топографічних висот ETOPO1. 

Експерементальні дослідження 

Для побудови вхідного набору збурень сили 

тяжіння використано модель EIGEN6c-4 

гравітаційного поля. За допомогою даної моделі 

було побудовано грід збурень сили тяжіння 

середньої роздільної здатності (використовувалась 

модель неповного порядку). 

 

Рис. 1. Збурення сили тяжіння побудовані на 

гріді середньої роздільної здатності. 
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Для отримання висот топографічної поверхні 

використано модель топографії ETOPO1. Дана 

модель забезпечила побудову гріду топографічних 

висот високої роздільної здатності. 

 
Рис. 2. Висоти топографічної поверхні 
побудовані на гріді високої роздільної 

здатності. 

 
Рис.3. Збурення сили тяжіння, побудовані на 

гріді високої роздільної здатності. 

На основі цих двох наборів даних було 

обчислено функцію переходу та за допомогою неї 

уточнено набір збурень сили тяжіння середньої 

роздільної здатності. Після проведення такого 

уточнення було отримано грід збурень сили 

тяжіння високої роздільної здатності. 

Висновок 

В роботі виконано побудову збурень сили 

тяжіння на гріді високої роздільної здатності не 

використовуючи модель гравітаційного поля 
високої роздільної здатності. Даний підхід дав 

змогу значно заощадити час обчислень, що на 

практиці є важливим аспектом при виконанні 

об’ємних досліджень. Отриманий масив даних 

може бути використаний іншими вченими для 

проведення дослідження у дотичних галузях 

науки. 

На практиці запропонований підхід може бути 

використаний для уточнення збурень сили 

тяжіння при відсутності високоточної моделі 

гравітаційного поля. Це особливо актуально при 
дослідженні інших планет, оскільки дослідження 

гравітаційного поля планети може бути 

прискорено при наявності моделі топографічних 

висот. 
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 СТВОРЕННЯ 3D МОДЕЛІ 

СТЕБНИЦЬКИХ ВІДКЛАДІВ.  
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Мета дослідження – побудова 3D моделі 

стебницьких відкладів в  місті Надвірна. В 

результаті польових робіт та камерального 

опрацювання побудована модель стебницьких 

відкладів, та на її основі створена літолого-

стратиграфічна колонка.  

Ключові слова – віртуальне відслонення, 

3Dмодель,  цифрова фотограмметрія, октокоптер, 

ГНСС приймач, ПЗ Agisoft Photoscan, ПЗ Move, 

літологічна колонка. 

Вступ 

Останні роки характеризуються новими 

досягненнями в отриманні просторово-

координованої інформації. До даних 

дистанційного зондування Землі, додались дані, 

що отримують завдяки лазерному зніманні та 

використання цифрової фотограмметрії. Вони 

широко використовуються в різних галузях наук 

про Землю – географії, геології, гляціології.  

Появляються нові поняття «вертикальна 

геологія», «віртуальне геологічне відслонення». Ці 
нові методи широко використовують для об’єктів, 

що швидко змінюються наприклад вулканів. 

Особливо ефективним є використання цих 

новітніх технологій при моніторингу процесів 

осування ділянок земної поверхні Використання 

цифрової фотограмметрії при геологічних 

дослідженнях суттєво допомагає при  отриманні 

даних, їх опрацюванні. Якість отриманих даних 

суттєво зросла. Використання останніх досягнень 

комп’ютерних технологій також надає нові 

можливості для візуалізації результатів 

досліджень.  
В національному університеті «Львівська 

політехніка», в інституті геодезії група 

дослідників проводить інтенсивні дослідження як 

архітектурних так і природних об’єктів із 

використанням лазерного знімання та цифрової 

фотограмметрії. Результати досліджень можна 

знайти в низці публікацій [Маліцький та 

ін..,2017 ].  

На території заходу України знаходиться низка 

відслонень, які є унікальними. Вони мають як 

наукове так і естетичне значення.  До таких 

належить відслонення стебницьких відкладів на 

околиці міста Надвірна в Івано-Франківській 
області.  Це найбільше відслонення порід цього 

віку в Карпатському регіоні. Хоча це відслонення 

вивчали багато дослідників, до сьогодні немає 

його детальної моделі.  

Геологічне положення досліджуваного обєкту 

Досліджуване відслонення находиться у 

Внутрішній зоні Передкарпатського прогину. 

Воно є найбільшим серед відслонень молас 

міоценового віку в цілому карпатському регіоні. 

Воно є свого роду розетським каменем для 
розшифрування геологічної історії переходу 

флішового басейну до басейну передового 

прогину. Тому не дивно, що тут проведена 

величезна кількість досліджень різноманітного 

типу – від палеонтологічних до структурних. На 

цьому відслоненні описана мідна мінералізація. 

Також недавно серед відкладів відслонення 

виявлені сліди птахів та парнокопитних.  Це 

відслонення використовується  з навчальними  

цілями. Воно є об’єктом міжнародного геотуризму 

Процес створення моделей 

Робочий процес включає два етапи- польовий 

та камеральний.  

Польові роботи включали два етапи: 

- Створення планово – висотної основи 

- Аерофотозйомка 

Планово – висотна основа створювалась за 

допомогою ГНСС – приймача South S82T в 

режимі RTK. Опознаки були розставленні таким 

чином, щоб при аерофотозйомці їх було чітко 
видно та виділялись на фоні відслонення. 

Аерофотозйомка  виконувалась за допомогою 

октокоптера DJI Spreading Wings S1000 з 

вмонтованою камерою  Canon  Mark 3  5D . Для 

проектування маршруту, управління дроном, 

попередньої обробки отриманих зображень 

використовувалося програмне забезпечення  UAV 

Ground Control Station (UGCS). Було 

запроектовано один маршрут, за яким октокоптер 

в автоматичному режимі виконав знімання. Також 

зйомка проводилась в ручному режимі для 

покращення деталізації окремих об’єктів, які мали 
складний рельєф. 

Камеральні роботи: 

- Створення 3D моделі в ПЗ Agisoft 

Photoscan 
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- Побудова літологічної колонки в ПЗ Move 

Agisoft Photoscan – це програма, яка дозволяє 

обробляти результати фотограмметричного 

знімання для отримання ортофотопланів, хмар 

точок та 3D моделей. Програма дозволяє майже 

повністю автоматизувати процеси обробки 

фотографій . За допомогою програмного 

забезпечення було побудовано текстуровану 

тривимірну модель об’єкту. 

Подальше опрацювання даних отриманих в 
результаті знімання опрацьовувались в 

програмному забезпеченні Move, розробником 

якого є фірма Midland Valley, світовий лідер у 

створенні програм для структурної геології та 

геологічного картування.  

 

Рис. 1. Модель відслонення стебницьких 

відкладів, м. Надвірна 

За допомогою вказаного програмного 

забезпечення можна здійснювати низку операцій, 

що зазвичай  виконує геолог, опрацьовуючи 

результати польових досліджень. До них належить 

побудова моделей відслонень різної складності, на 

яких зображують положення пластів гірських 

порід, їх товщину, взаємовідносини різних 
структурних елементів тощо. Два головні 

завдання, що висувають перед дослідниками 

відслонень в геології є побудова стратиграфічної 

колонки та геологічного розрізу досліджуваної 

ділянки. Від детальності стратиграфічної або 

літологічної колонки залежать висновки, що 

будуть зроблені в подальшому.  При цьому геолог 

зазвичай використовує мірну стрічку та компас. 

Останнім часом почали використовувати GPS 

навігатори, але точність їх є невисокою. Move 

надає унікальну можливість здійснити це якісно, з 
високою точністю та досить швидко у порівняні з 

конвенційними геологічними методами. 

Програмне забезпечення дає змогу виконувати, ті 

самі операції, що геолог робить в полі на 

відслоненні.  

Висновки 

В результаті польових досліджень та 

камеральних робіт була побудована 3D модель 

відслонення стебницьких відкладів 

Передкарпатського прогину в м. Надвірна. Було 

підтверджено практичність використання 

цифрової фотограмметрії для геологічних 

досліджень. Показана висока ефективність та 

точність такого типу досліджень геологічних 

об’єктів. На підставі 3D моделі відслонення 

стебницьких відкладів побудована детальна 

літолого-стратиграфічна колонка. Результати 

(модель та літологічна колонка) будуть 
використані при літологічних, стратиграфічних, 

тектонічних дослідженнях. Моделі будуть 

служити для візуалізації будови відслонення, а 

також можуть бути використані при створенні 

доданої віртуальної реальності.  
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The purpose of the study is to create 3D models of 

the outcrops of Stebnyk deposits in the city of 

Nadvirna. As a result of fieldwork and cameral 

processing, a model the Stebnyk deposits was 

constructed, and a lithologic-stratigraphic column was 

created on its basis.  
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Sinkholes are generally thought of a depression 

appeared on the ground surface. The depression is 

triggered by sinking the overlying soil (usually 

sediments) into a cavity or a cavern dissolved 

underneath. They may vary over a wide range of 

different shapes and sizes. Sinkholes are generally 

divided in three formations: solution, cover-

subsidence and cover-collapse sinkhole. This paper 

provides a scientific background about the term 

‘sinkhole’. It also assesses some sinkholes in the 

United States of America and summarizes each 

sinkhole’s characteristics including location, 

dimensions, reason and period of emergence, the 

general effects and bedrock type. Ultimately, it may 

help the reader to find useful ideas. 

Keywords – sinkhole, subsidence, the United 

States of America, geology, collapse, bedrock, 

depression, solution, soil 

Introduction 

Sinkholes occur significantly in the United States 

of America as a hazardous category of subsidence 

which is generally defined as pits with steep rock 

walls [William B. White & David C. Culver 2012] 

that are formed in the ground everywhere water 

gathers without external drainage i.e., when it rains, 

all of the water stays inside the sinkhole and trickles 

into the subsurface [United States Geological Survey]. 

Sinkholes are generally sub circular in plan, although 
they may differ in a broad range of shapes. They are 

mostly saucer-shaped, bowl-shaped, and cylinder-

shaped. Sinkholes also vary in sizes from 0.3m to a 

kilometer in diameter and 1m to a hundred of meters 

in deep [William B. White & David C. Culver 2012]. 

Sinkholes are divided into three major groups: The 

first type of sinkhole is called dissolution (or also 

solution sinkholes). This type of sinkhole may 

certainly occur in those terrains with poor vegetation 

and a thin layer of soil over the bedrocks. Run-off 

from rain trickles into the cracks on the surface and 
dissolves susceptible bedrocks. As a result of 

dissolution, depressions gradually form. Sometimes 

dissolution sinkholes are supposed to be ponds by 

trapping water inside (fig. 1). Even though these 

sinkholes might be considered as safe ones, decline of 

pond water is also possible [Stephanie Pappas 2017]. 

 

Fig. 1. Solution Sinkhole (The USGS Water 

Science School, 2018) 

The second is cover-subsidence sinkhole. These 

sinkholes occur in areas where the bedrock is covered 

by permeable sediments [USGS 2018]. These 

sediments typically contain sand. Gradual dissolution 

of limestone causes the overlying soil to settle into the 
openings in the rock. This process as ‘piping’ 

continues and a noticeable sinkhole is formed in the 

land surface. Sand inflow blocks those cracks that 

connect the sinkhole to underground water (fig. 2). 

These sinkholes might be filled by water with no 

drainage. As a result of this process, sinkholes may be 

considered as ponds [Earth Eclipse 2018 ;USGS 

2018; Stephanie Pappas 2017]. 

 

Fig. 2. Cover-Subsidence Sinkhole (The USGS 

Water Science School, 2018) 

The last type of sinkhole is known as Cover-

collapse Sinkhole. These sinkholes may develop 

suddenly and cause catastrophic damages [USGS 

2018]. They occur where the bedrock is covered by a 

layer of clay on the surface. The sediments begin to 

gradually spall into a cavern from the bottom and it 

continues until only a thin layer of cohesive soil 

remains. Consequently, the thin layer collapses and 

creates a (in most situations) sudden sinkhole [Earth 

Eclipse 2018 ;USGS 2018; Stephanie Pappas 2017] 
(fig. 3). 
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Fig. 3. Cover-Collapse Sinkhole (The USGS 

Water Science School, 2018) 

Sinkholes occur regularly in many places all 

across the United States. The bedrock beneath the 

surface consists of water-soluble rocks such as 
carbonate (limestone and dolomite) and evaporates 

(gypsum, salt beds – also known as salt domes) 

[Environmental Science institute 2018]. It is either 

near the surface or buried under layers of sediment 

and rock. [Geohazards 2018; Environmental Science 

institute 2018]. 

The groundwater, particularly acidic water or most 

rainwater in the United States dissolve the bedrock 

and shape them into soil structures, known as Karst 

[Ezra Klein, Melissa Bell & Matthew Iglesias 2014]. 

Karst terrains are also common where porous volcanic 

rock and poorly consolidated soils are the dominant 

surface materials (Pseudokarst) [Geohazards 2018]. 

Most states in the United States of America are 

located on Karst areas (fig 4). Florida, Texas, 

Alabama, Missouri, Kentucky, Tennessee, and 
Pennsylvania are most at risk for sinkholes [Eve L. 

Kuniansky, David J. Weary & James E. Kaufmann 

2016]. These origins are mostly threatened by this 

hazardous phenomenon. By glancing at Florida’s 

geology history, it is assumed why it has hundreds of 

feet of limestone layered underneath [Florida 

Department of Environmental Protection]. Actually, 

most regions in the US have been made from 

limestone beneath (fig 4). Limestone is mostly used as 

a primary example, although sinkholes have this 

potential to occur in any types of carbonate bedrocks. 
Carbonate bedrocks are divided into sedimentary 

rocks (limestone and dolomite) and metamorphic ones 

such as marble. In Pennsylvania, marble is not known 

as common as limestone and dolomite. According to 

each state’s geology history, much of the region is 

underlain by limestone [Kochanov, W. E., 1999] 

(table 1). 

Fig. 4. The United States of America Karst map 

(Living with karst – a fragile foundation, pp. 6-9)

Data for the sinkholes occurred in the United 

States of America are listed in table 1. As it is shown 

in this table, some of these sinkholes occurred in 

recent years, while the other are formed around 

thousands to millions years ago. Form the following 

data in the dimension column (table 1), it is realized 

that sinkholes vary over a wide range of sizes in both 

diameter and depth. Sinkholes are formed either 

gradually in a long period of time or in a sudden way. 

This relies on the type of sinkhole mentioned above and 

the reason of incident (summarized in the table). In this 

table, the bedrock type for each sinkhole is also shown.
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Table 1 

Detailed Information about Sinkholes in the United States of America 

Name Location Period Dimensions Reason(s) Effect(s) Rock type Scholar 

National 
Corvette 
Museum 

National 
Corvette 
Museum, 
Bowling 

Green, 
(Kentucky) 

2014 
40 feet wide 
25 feet deep 

The gradual 
erosion of 
underneath 

layers 

Swallowing 
eight vintage 

Corvettes 
that were on 

display 

Karst, 
Limestone 

(Adrianne 
Jeffries 
2014) 

Bayou 

Corne 

Assumption 
Parish, 

(Louisiana) 
2012 

Grew from 
one acre to 
around 34 

Massive 
mining 
accident 

Swallowing 
forest, dirt 

and into the 
ground 

 

Release of 
natural gas 

caused 
mandatory 
evacuation 

Salt domes 
(Belle Rose 

2018) 

Big Basin 
(and Little 

basin) 

Kansas 
Department 
of Wildlife 
and Parks, 

Clark 
County, 
(Kansas) 

Formed 
thousands of 

years ago 

Big Basin: 
1 mile 
across 

100 feet 
deep 

dissolution 
and collapse 

of massive 
gypsum and 

salt 
formations 
which were 

several 
hundred feet 

below the 

surface 

The preserve 
is the home 
to a buffalo 
(American 
bison) herd 

Gypsum and 
Salt 

The 

university of 
Kansas 

 
Kansas 

Department 
of Wildlife, 
Parks and 
Tourism 

Little Basin: 
280 yards 

(480 feet) in 
diameter 

35 feet deep 

(from rim to 
floor) 

Blue Hole 
(Castalia) 

Castalia, 
Erie County, 

(Ohio) 

Formed 
during past 

ice ages 

75 feet in 
diameter 

44 feet deep 

dissolution 
of the 

limestone by 
ground 
water 

contains 

lime, soda, 
magnesia 
and iron 

From the 
1920 to 
1990 the 

Blue Hole 
was a tourist 

site 

Karst, 
Limestone 

Ohio 
Department 
of Natural 
Resources 
(ODNR) 

 

Blue Hole 
(New 

Mexico)  

East of 

Santa Rosa, 
(New 

Mexico) 

Formed 
during past 

ice ages 

130 feet in 
diameter (at 

the bottom) 
80 feet in 
diameter 
(Surface) 

dissolution 
of 

underground 
limestone 

and gypsum 

Two young 
divers 

became 
trapped in 

the pool 
 

in 1976, the 
entrance to 
the caves 

was covered  

limestone 
and gypsum 

(Curt Bowen 
Multimedia 

2016) 
 

(Atlas 
Obscura 

2018) 

Deep Lake 
Southern 

(Florida) 

About 6,000 

years ago 

Over 95 feet 
deep 

300 feet 
across 

Dissolution 
of 

underground 

A natural 

sinkhole 
karst terrain National 

Park Service 

* As it is shown in the table, Bottomless Lakes State Park includes nine of eleven sinkholes. It must be noted that, these 
lakes all are formed by fluctuations in the water level. As a result, the measurements of depth are provided approximately. 

Lazy 
Lagoon 

Bottomless 
Lakes State 

Park 
 

Southeast of 

Roswell, 
(New 

about 230 
million 

years old 

26.1 acre 
wide 

 
Three 

sinkholes 

that are 90, 
42, and 46 

Probably 
formed by 

fluctuations 
in the water 

level* 

Bottomless 
Lakes State 
Park which 

is a 
campsite, 

pavilion and 
picnic area 

Salt and 
gypsum 

 
Limestone 

 
 
 
 

 (New 

Mexico 
Bureau of 
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Mexico) feet deep Geology & 

Mineral 
Recourses 

2018) 
 

( The 
American 
Southwest 

2018) 

Cottonwood 
Lake 

Bottomless 
Lakes State 

Park 
 

Southeast of 
Roswell, 

(New 
Mexico) 

about 230 
million 

years old 

0.52 acre 
wide 

 
27.5 feet 

deep 

Mirror Lake 
(north) 

Bottomless 
Lakes State 

Park 

about 230 
million 

years old 

3 acres wide 

 
32.8 feet 

deep 

Mirror Lake 
(south) 

Bottomless 
Lakes State 

Park 

about 230 
million 

years old 

0.44  acres 
wide 

 
43.3 feet 

deep 

Devil's 
Inkwell 

Bottomless 
Lakes State 

Park 

about 230 
million 

years old 

0.36 acres 
wide 

 
28.2 feet 

deep 

Figure Eight 
Lake 

(north) 

Bottomless 
Lakes State 

Park 

about 230 
million 

years old 

1.46 acres 
wide 

 
37 feet deep 

Figure Eight 
Lake 

(south) 

Bottomless 
Lakes State 

Park 

about 230 
million 

years old 

0.76 acres 
wide 

 
22 feet deep 

Pasture Lake 
Bottomless 
Lakes State 

Park 

about 230 
million 

years old 

0.76 acres 
wide 

 
18 feet deep 

Lost Lake 
Bottomless 
Lakes State 

Park 

about 230 
million 

years old 
0.1 acres 

Lea Lake 
Bottomless 
Lakes State 

Park 

about 230 
million 

years old 
90 feet deep 

Dimmitt 
Lake 

Bottomless 
Lakes State 

Park 

about 230 
million 

years old 

100 feet 
deep 

Cedar Sink 
Edmonson 

County, 
(Kentucky) 

Occurred 
millions 

years ago 

300 feet 

deep 
 

Bottom area 
is about 7 

acres 

Karst terrain 
is influenced 

by the 
dissolution 
of bedrock 

Managed by 
Mammoth 

Cave 
National 

Park 

karst terrain 

(Annette 
Summers 
Engel & 
Scott A. 

Engel 2009( 

Daisetta 

Town of 

Daisetta, 
(Texas) 

2008 

about 20 
feet in 

diameter (to 

the size of 
several 
football 
fields) 

Collapse in 
the salt layer 
and caprock 

 
Filled with 
water and 
formed 

Highway 
surface fell 

 

No injured 
 
Swallowing 
surroundins 

salt dome 

Liberty 
County 

emergency 
management 

office 
 

Devil's 

Sinkhole 
State 

Natural Area 

Northeast of 
Rocksprings 
in Edwards 

County, 
(Texas) 

About a 
million year 

ago 

The opening 
is a shaft… 
50 feet wide 

and 140 feet 
deep 

 
It balloons 
out to… 

Dissolution 

of 
underground 

limestone 

Three 
people have 
died in the 

sinkhole 
 

Caution is 
required 
near the 

Limestone 
(Texas Parks 

and 

Wildlife) 
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a diameter 

of over 320 
feet and 
350 feet 

deep 

shaft at all 

times. 

Little Salt 
Spring 

in southern 
Sarasota 
County 

along 
Florida’s 

west coast, 
North Pole 
(Florida) 

More than 
10,000 years 

ago 

The 240 feet 
deep 

 

Probably 
formed by 

fluctuations 
in the water 

level 

Underwater 

archeological 

and ecological 

preserve 

Karst terrain 
The 

University 
of Miami 

Makauwahi 
Cave 

the south 

coast of the 
island of 
Kauaʻi, 

(Hawaii) 

Approximat
ely 7,000 
years ago 

A 17-acre 
plot of land 

Dissolution 
of 

underground 

limestone 
 

Creating a 
fresh water 
lake in the 

cave. 

A fresh 
water lake in 

the cave 
Limestone 

(Poipu 
Beach 2018) 

Mount Joy 
Pond 

Natural Area 
Preserve 

Augusta 
County, 

(Virginia) 
15,000 years 359 acres 

A collapse 
underground 

A natural 
Area 

Preserve 
located in 
Augusta 
County 

Karst 
Terrain 

(Virginia 

Master 
Naturalist 

2018) 
 

(Leslie 
Middleton 

2018) 

Peter Sinks 
Northern 
(Utah)  

Many years 
ago 

One-half 

mile in 
diameter 

 
About a 

mile long  
 

And three-
quarters of a 

mile wide. 

Dissolution 
of 

underground 
limestone 

 

One of the 
coldest 

places in the 
contiguous 

United 
States 

Limestone 

(Lynn Arave 

1990) 
(Utah 

Geological 
Survey 
2018) 
(Utah 

Climate 
Survey 

2018) 

Conclusions 

As has been noted, it is assumed that sinkholes 

have been utilized as a tourist site, a favored park 

preserved by an official organization, etc. However, in 

recent years they are thought as a hazardous 

phenomenon due to susceptible bedrocks beneath the 

United States and must be considered as the number 

one priority. Furthermore, the depression underground 

has this capability to form sinkholes which may affect 

the surroundings such as buildings, vehicles, trees and 

so on.  

Underneath layers in almost all of the states has 

this potential to be dissolved and causes sinkholes. 

Two practical ways are represented below in order to 

decrease the possibility of sinkholes. They might also 

be feasible in recovering the damages incurred. 

1. Before commencing the constructions, soil 

geotechnical investigations should be performed 

either to obtain data on physical characteristics of soil 

or to identify the sinkholes. 

2. It is supposed to take some preventive measures to 

fill the identified sinkholes before hand. Finally, the 

soil characteristics should also be considered in 

advance. 
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Subsidence is a hazardous phenomenon that 
occurs like a gradual settling or sudden sinking of 
Earth’s surface due to subsurface movements of 
underground materials. Subsidence is one of the 
biggest global problems. It has occurred for many 
times in the United States of America. It causes a lot 
of different damages. Sometimes, it is really difficult 
to make up the damages; But Sometimes It is not 
possible. So, subsidence and its implications are 
considered two important issues which must be 
known and studied before they accomplish. 
Considering the situation, subsidence can have 
different amounts of depth and width. A subsidence 
with big measurements indicates a bigger attention. 
This article is about all subsidence have occurred in 
the West United States of America. It is really 
necessary to study about different kinds of hazards 
and their effects on the world. In that case, the number 
of hazards will be decreased or they won’t be 
accomplished anyway. 
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Introduction 

Sometimes the Earth’s surface gets started to be 
settled or sunk owing to subsurface movement of 
underground materials. Subsidence is a hazardous 
phenomenon that can be occurred gradually or 
suddenly [National Research Council, 1991]. 
Subsurface layers of ground have a variety of 
displacement mechanisms. Among levels of this 
variety, the last one is termed “Land Subsidence” 
[Thomas L. Holzer, 1988]. Mostly due to human 
activities, the causes of subsidence are depressuring of 
underground reservoirs, extraction of petroleum 
riverine damming [Thomas L. Holzer, 1988], loss of 
freshwater inflow and extensive land use changes 
[Mohammad E. Al Mukaimi et al, 2018]. But it can 
also be caused by natural reasons, such as inundation 
or increased flooding (caused by loss of land 
elevation), withdrawal of fluids (groundwater, 
petroleum or geothermal) or resources [Thomas L. 
Holzer, 1988], anaerobic decomposition, wind erosion 
and shrinkage or dissolution of soil [Priyanka Sharma 
et al, 2016]. 

Groundwater in California is an important 
resource which provides water supplies for people of 
the state. It relatively impacts on economy, wildlife 
habitats and ecosystems. In California, ground water 
provides approximately 40% of the water which is 
needful in an average year. The main cause of land 
subsidence in California is related to decline of 
groundwater or its withdrawal (Table 1) [James W. 
Borchers et al, 2014]. 

The first area faced with land subsidence due to 
groundwater withdrawal, was the northern Santa 
Clara Valley in California. To support agricultural, 
industrial and domestic uses, big amount of 
groundwater was withdrawn and resulted in a great 
land subsidence over a wide area [James W. Borchers 
et al, 2014]. 

The San Joaquin Valley in California became one 
of the most productive agricultural areas in the world, 
just because of mining groundwater for agriculture. 
Nowadays, California is considered the largest 
agricultural-producing state in United States of 
America; because it produces 11 percent of the total 
agricultural value. The San Joaquin Valley, The 
Sacramento Valley and the Sacramento-San Joaquin 
delta are the main areas in the Central Valley of 
California. This region produces 25 percent of the 
total table food on only 1 percent of the country’s 
farmland. The Development of agriculture and 
availability of water supplies for domestic uses or 
even irrigation are completely linked to the history of 
land subsidence in the San Joaquin Valley [U.S. 
Geological Survey Circular 1182, 1999]. 

The location of maximum subsidence is in the San 
Joaquin Valley Southwest of Mendota, California. To 
know the measurement of land subsidence in this 
area, Dr. Joseph F. Poland attempted to find it. 
Altitude of land surface was determined by him in 
different years [1925, 1955 and 1977] and marked by 
signs on a pole (fig. 1) [USGS, 2016]. 

In table 1, there are names and necessary 
information of all subsidence which have occurred 
during a particular time. It is important to know about 
the names and features of hazards. In other words, 
there is a strong need for coordination of monitoring 
and collecting data. In this way, it would be clear how 
to control a subsidence very well or prevent it from 
exceeding. 

 
Fig. 1. Dr. Joseph F. Poland- Land subsidence in 

San Joaquin Valley between 1925 and 1977 
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In table below, subsidence all over the California 
and some of their important features have been 
introduced; such as occurrence time, subsidence 

measurement (depth and width), their causes and 
damages. 

 Table 1 

Subsidence in California and details 

Location Period Measure
ment Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

1912 3ft. Irrigation of valley Fowler, 1981 Santa 
Clara 
valley 

Valley 1934-67 2-8 ft. decline of artesian 
pressures 

U.S. Geological 
Survey 

Circular 1182 

San Jose Downtown 1910-95 14 ft. 
100 mi2 

Massive ground-water 
withdrawal 

Earth fissure, 
damage of water 

wells or buildings U.S. Geological 
Survey 

Circular 1182 
Half of the 

valley 1970 1 ft. 
5200 mi2 

Poland et al., 
1975 San 

Joaquin 
valley Southwest 

of Mendota 1925-75 28 ft. 
water withdrawal 

Impact on structure 
and construction of 

canals Ireland and 
others, 1984 

Antelope 
valley valley 1930-92 6.6 ft. 

Gradual compaction 
of 

susceptible aquifer 
systems 

Loss of aquifer 
storage, 
Increase of 

flooding, cracks and 
fissures, 
damage to 

structures 

Ikehara and 
Phillips, 1994 

Near Palm 
Desert 1995-2010 1.35 ft. 

Indian 
Wells 1996-2010 0.85 ft. Coachella 

valley 

La Quinta 1996-2000 1.5 ft. 

Groundwater 
pumping 

Ground levels to 
decline at different 
rates, damage to 

infrastructure such 
as roads, bridges, 

and canals 

Sneed and others, 
2001; 2002; 

Sneed and Brandt, 
2007 

El Mirage 
lake 

Apr 21, 
1995-May 

1, 1999 
0.16 ft. 

Harper lake 1992-2009 0.28 ft. 
1993-99 0.15 ft. Troy lake 
2004-09 0.225 

Coyote lake 2004-09 0.2 ft. 
1992-99 0.33 ft. Lucerne 

lake 1999-2000 0.64 ft. 

Declining water levels 
in fine grained (clay 
and silt) sediments 

 
Unmonitored 

development of 
groundwater in desert 

basins areas 

Fissures 
 

Surface drainage 
routes 

 
Damage surface 
and subsurface 

 
infrastructure 

Sneed et al., 2001 

Bicycle 
Lake Playa 1993-2006 0.88 ft. Decline of ground-

water levels 
The fissure opens at 
a rate of 0.005 ft/yr 

The USGS, in 
cooperation with 

the Fort Irwin 
National Training 

Center (NTC) 

1986-93 3.9 ft. Stewart and 
others, 1998 

San 
Bernardin

o 
(Mojave 
desert) 

Chino 
1987-95 2.3 ft. 

Decline of water 
levels 

Deformation 
(depth: 1,400 ft. 

and width: 600 ft.) 
Wildermuth 

Environmental, 
2007 

Eastern 
Riverside 

county 

For the past 
10000 to 

40000 years 
450 ft. Morton, 1977 

East of the 
trough-

bounding 
Casa Loma 

fault 

1939-59 2.34 ft. Proctor, 1962 and 
Morton, 1977 

San 
Jacinto 
valley 

The valley 1970-74 0.075 ft. 

Tectonic deformation, 
aquifer compaction, 

groundwater 
withdrawal, down-

warping of the valley 

Linear fissures and 
sinkholes 

 
Arcuate fissuring 

Lofgren, 1976 
and Morton, 1977 

Sacramen
to valley 

Between 
Zamora and 

Knights 
1935-64 2 ft. 

Pumping for 
irrigation and public 
water supplies during 

Damage 
to concrete pads at 

irrigation wells 

Lofgren and 
Ireland, 1973 
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Landing in 
northern 

Yolo 
County 

droughts  
Increased extent of 

flooding 

Blodgett et al., 
1990 

Near 
Arbuckle in 

southern 
Colusa 
County 

1935-64 1 ft. 

Central 
Yolo 

County 
between 

Zamora and 
Davis 

1935-64 1.5 ft. 

Between 
Dixon and 

Zamora 
1935-64 4.1 ft. 

Between 
Knights 

Landing and 
Stockton 

1949 3.17 ft. 

Lofgren and 
Ireland, 1973 

 
Blodgett et al., 

1990 

Sacramen
to valley 

North of 
Woodland 1988-92 0.9 ft. 

Pumping for 
irrigation and public 
water supplies during 

droughts 

Damage 
to concrete pads at 

irrigation wells 
 

Increased extent of 
flooding 

Ikehara, 1995 

Northeast of 
Paso Robles 

March 28-
August 15, 

1997 
0.067 ft. Concentrated 

pumping 
Reliable wells have 

gone dry 
Valentine et al., 

2001 

Atascadero 
area 

March 28-
August 15, 

1997 
0.09 ft. seasonal water-level 

declines 
Reliable wells have 

gone dry 
Valentine et al., 

2001 

San Luis 
Obispo 
County 

The city 
 

(Inland from 
the central 
California 
coast at 
Morro 
Bay) 

1991 1 ft. 
Water shortages 

 
Drought 

Wells began to 
notice unusual 

effects 
 

The Bear Valley 
Shopping Center 

experienced 
differential 
subsidence 

John Rosesetti, 
Los Osos Valley 
Associates, oral 

commun., 
November 4, 

2013 

Cambria 
The central 
California 

coast 
1976-77 - Substantial decline of 

groundwater levels Earth fissures Cleveland, 1980 

The 
Fremont 
Valley 

1962-78 2 ft. Groundwater 
withdrawal 

Floods during 
winter rains 

Pampeyan and 
others, 
1988 

The Lucerne 
Valley (East 

of 
Victorville) 

1969-75 2 ft. - 
Mojave 
River 
basin 

Lucerne 
Lake 

Apr 24, 
1992- Nov 

8, 1999 
0.3 ft. 

Decline of 
groundwater levels Polygonal cracks, 

earth fissures (3 ft) 
in width and depth 

Sneed et al., 2003 

 

Eastern 
shores 
of the 

Harper Dry 
Lake playa 

near 
Lockhart 

1992-99 0.28 ft. 

Decline of 
groundwater levels 

 
Inelastic compaction 

persistent pattern of 
deformation 

Stamos et al., 
2001 

Apr 1998–
May 1999 0.1 ft. 

Los 
Angeles 

The 40-km 
long 

Santa Ana 
Basin 

May–Sep 
1999 0.2 ft. 

Oil-field 
operations 

 
Groundwater 
extraction and 

injection 

Seasonal 
deformation 

 
fissures 

Bawden et al., 
2001 
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Santa 
Barbara 

Cuyama 
Valley 

Dec 2002-
May 22, 

2008 
0.18 ft. Inelastic compaction 

of the aquifer system 

The valley and 
surrounding 

mountains are 
moving upward 

Everett et al., 
2013 

San 
Gabriel The valley May 1998 -

May 2000 0.08 ft. Decrease in the water 
level - 

King et al., 2007 
and Argus et al., 

2005 

Pomona Pomona 
area 1992-2013 4.2 ft. Decline of 

groundwater levels Ground fissuring 

Land Subsidence 
Committee 

2013 Annual 
Report 

Oxnard Oxnard 
plain 1939-78 2.6 ft. Over-pumping of 

ground water - Earrthcache 
masters 

Conclusions 

Subsidence is an unrecognized problem in 
California. Recently Sneed at el. (2013) have become 
successful in raising awareness of ongoing land 
subsidence within the geotechnical community. But it 
is important to educate the general public on 
importance and influences of land subsidence. 
Actually, the implications of land subsidence can 
make it more and more important (James W. Borchers 
et al, 2014). 

According to the table above, it is clear that the 
main reason of land subsidence in California is mostly 
related to groundwater. In spite of the fact that most 
of these dangerous hazards have caused by 
groundwater withdrawals, they vary in some factors; 
such as time period. Some of them have occurred 
gradually but otherwise, some of them have not. 
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Subsidence is a hazardous phenomenon that 

occurs like a gradual settling or sudden sinking of 
Earth’s surface due to subsurface movements of 

underground materials. Subsidence is one of the 
biggest global problems. It has occurred for many 

times in the United States of America. It causes a lot 
of different damages. Sometimes, it is really difficult 

to make up the damages; But Sometimes It is not 
possible. So, subsidence and its implications are 

considered two important issues which must be 
known and studied before they accomplish. 

Considering the situation, subsidence can have 
different amounts of depth and width. A subsidence 

with big measurements indicates a bigger attention. 
This article is about all subsidence have occurred in 

the East and South Central United States of America. 
It is really necessary to study about different kinds of 

hazards and their effects on the world. In that case, the 
number of hazards will be decreased or they won’t be 

accomplished anyway. 
Keywords – Subsidence, the United States of 

America, damage, cause, measurement 

Introduction 

Land subsidence is a natural phenomenon which is 
like a gradual settling or sudden sinking of the earth’s 

surface. Actually, if subsurface materials start 
moving, the earth‘s surface will be settled or sunk 

[USGS, 2017]. Mainly because of human effects, the 

causes of subsidence are depressuring of underground 
reservoirs, extraction of petroleum riverine damming 

[Thomas L. Holzer, 1988], loss of freshwater inflow 
and extensive land use changes [Mohammad E. Al 

Mukaimi et al, 2018]. But some of its reasons are 
completely common and natural, such as inundation 

or increased flooding (caused by loss of land 
elevation), withdrawal of fluids (groundwater, 

petroleum or geothermal) or resources [Thomas L. 
Holzer, 1988], anaerobic decomposition, wind erosion 

and shrinkage or dissolution of soil [Priyanka Sharma 
et al, 2016]. 

The main causes of land subsidence in California 

are mostly linked to groundwater withdrawal. Among 

the areas in this state, there are just a few regions 

meeting land subsidence due to any reasons but 

groundwater withdrawal. In this article, all subsidence 

of South Central United States of America, almost all 

of them (excluding California), have been introduced. 

In the early 1900s, the first land subsidence, due to 

extraction of oil, water or gas, occurred and it has 

continued up to 20th century, due to groundwater 

pumpage. Houston area includes the patterns of this 

kind of subsidence [U.S. Geological Survey Circular 
1182, 1999]. 

Subsidence is a global problem. In the United 

States of America, more than 17,000 square miles in 

45 States have been directly influenced by subsidence 

[National Research Council, 1991]. Some of the main 

causes of land subsidence are visible in the tables. 

Sometimes rich soils in organic carbon are drained 

for agriculture or other purposes. At this time, land 

subsidence may occur. There are many other factors 

that cause land subsidence, too. All of these factors 

have been mentioned in table 01 [Devin Galloway, 
1999]. 

 

Fig. 1. A protruding well- west of downtown, 

Las Vegas (before subsiding, 1964) 

 

Fig. 2. A protruding well- west of downtown, 

Las Vegas (after subsiding, 1997) 

In the tables below, subsidence all over the United 
States of America (excluding California) and some of 

their important features have been introduced; such as 

occurrence time, subsidence measurement (depth and 

width), their causes and damages. 
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Table 1 

Subsidence in Texas and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Houston, 
Galveston 

Near 
Addicks 

1973-96 2.5 ft. 
Decline of ground 

water pumping 

Increase of 
frequency and 

severity of flooding 

Kasmarek and 
others 

Hueco 
Bolson 

near 
downtown
, El Paso 

1953-81 
1981-93 

0.82 ft. 
Drawdown of ground-

water 
- 

Emery 
Balasz, National 
Geodetic Survey, 
written commun., 

1994 

Table 2 

Subsidence in Virginia and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Chesapea
ke Bay 

The 
Southern 

region 

Since 
1940s 

Max: 1.02 ft. 

Aquifer system 

compaction caused by 
groundwater 

withdrawals and 
glacial isotactic 

adjustment 

Can increase 
flooding 

 
Alter wetland and 
coastal ecosystems 

 

Damage 
infrastructure and 

historical sites 

Cahoon and 
others, 2009 

Hampton The roads 
1940-71 0.28 ft. 

Soil compaction 
 

High rate of relative 
sea level rise 

More than half the 
relative sea level 

rise 

Whitney 
Katchmark, 

Principal Water 
Resources 

Engineer Nov, 
2014 

2006-11 0.061 ft. 

Franklin The city 1979-96 0.078 ft. 
Soil compaction 

Suffolk The city 1982-96 0.164 ft. 

Table 3 

Subsidence in Idaho and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Raft 
River 
valley 

3.5 miles 
north of 
Malta 

1934-74 2.5 ft. 
Decline of water 
level, the trend of 

earth fissure 
Fissures Lofgren, 1975 

Table 4 

Subsidence in New Jersey and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Atlantic 
area  

Southern 
New 

Jersey 
1972-94 0.08 ft. 

elastic consolidation 
of the aquifers 

Prediction of land 
loss ad tidal 

flooding 

H. Sun 7 
D. Grandstaff 7 

 R.Shagam 

Coastal 
area 

(Delawar

e bay) 

Maine to 
South 

Carolina 

during 
the last 
4000 

years 

22 ft. - - 

Belknap, 1975; 
Belknap and 

Kraft, 1977; Hall 
et al., 2013; 

Leorri et al., 2011 

Cape May  20.34 ft. - - Kopp, 2013 

Table 5 

Subsidence in Pennsylvania and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Philadelp
hia 

Border 
with New 

Jersey 

during 
the last 
4000 
years 

19.68 ft. - - Kopp, 2013 
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Table 6 

Subsidence in Arizona and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Eloy 

Near Eloy 

1940-77 
12.5 ft. 
625 mi2 

Ground water level 
declines of more than 

300 feet 

Collapsing roads, 
Broken pipes, 

Damaged canals, 
Loss of agricultural 

land, Disrupted 

drainage, 
Contaminated 
groundwater 

aquifer, Sudden 
discharge of ponded 

water, Human 
injury or death\ 

Robinson and 

Peterson, 1962 Oct 1988-
Feb 1989 

0.16 ft. 

South of 
Ely 

1985 15 ft. 

Carl C. Winikka, 
Arizona 

Department of 
Transportation, 

1985 

Phoenix 

Northeast 
Phoenix 

1962-82 5 ft. 
Laney and others, 

1978 

West of 
Phoenix 

1992 18 ft. 
Schumann, 1995 

Carpenter 1999 

Between 
Phoenix 

and 
Tucson 

1952-77 
7 ft. 

100 mi2 

may be attributable to 

urban groundwater 
use 

damage and 
disruption may be 

expected from 
extensive 

subsidence 

Arizona 

geological survey, 
1993 

Salt River 
Valley 

Near 
Queen 
Creek 

1977 

3 ft. 
230 mi2 

water-level decline 

Earth fissures, 
impacted roads, a 
power generation 

facility, and a 
railway 

 
localized flooding 

 
A change in the 

gradient of a sewer 
line, storm drain, or 

aqueduct can 
interrupt flow 

causing it to slow, 
clog, overflow or  

reverse 

ALSG, 2007 

Western 

part of the 
Valley 

3 ft. 
140 mi2 

Poland, 1981 

Eastern 
part of the 

Valley 
1965-82 5 ft. 

Pewe and Larson, 

1982 

Pinal Stanfield 1977 
11.8 ft. 
425 mi2 

Laney et  
al., 1978 

Aguila 
and 

Wenden 

Harquahal
a plain 

- 0.6 ft. 
Holzer, 1980; 
Strange, 1983; 

Schumann and 
Cripe, 1986 

Cochise 
County 

Willcox 
1937-45 5 ft. 

2006- now 2.41 ft. 

 

San 
Simon 
valley 1952-80 

1.3 ft. 
lowering of the 

groundwater 

Earth fissures have 
formed and 

continue to grow in 
the Bowie-San 

Simon area 

Strange, 1983 

Bowie 5.8 ft. 

Table 7 

Subsidence in New Mexico and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Grant 

County 

Mimbres 

Basin 
1910-90 1.18 ft. 

Compaction of uncon 
solidated alluvium 

due to dewatering of 
an unconfined aquifer 

Fissures 
G. J. Contaldo 

 
J. E. Mueller 

Table 8 

Subsidence in Georgia and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Savannah 

11 miles 
northwest 

and 12 
miles west 

of 

Savannah 

1933-55 
0.135 ft. 
130 km2 - - - 
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Table 9 

Subsidence in Louisana and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Baton 
Rouge 

Industrial 
district 

1929-65 
0.165 ft. 
250 mi2 

Tectonic movement, 
 

Decline 
in pressure due to  

petroleum production 
 

Loading at land 
surface 

 

Drying out and 
shrinkage of surficial  

deposits 
 

Decline of pressure  
head in confined 

aquifer 

Flooding 

 
Soil compacting 

G. H. Davis and J. 
R. Rollo 

Bordering 
on the 

Mississipp
i River 

1929-65 
0.82 ft. 
2 mi2 

New 

Orleans 

Michaud 

area 

2009-12 

0.36 ft. 

Lower 9th 
Ward 

0.26 

Chalmette 

Algiers 

Old 
Metairie 

Table 10 

Subsidence in Nevada and details 

Location Period Measurement Reason(s) Damage(s) Scholar/Author 

Las 
Vegas 
valley 

Las Vegas 1953-65 6 ft. Compaction of 
aquifer system 

 

Ground failures 
 

Permanent reduction 
of storage capacity of 

aquifer system 

Surface fissures 

 
Damage of wells, 
homes, roads, and 

water lines 

Bell, 91a; Bell 
and Price, 1991 

 
Mindling, 1971; 
Bell, 1981, 1997; 

Bell and Price, 
1993 

Northwest
ern part of 
the valley 

1963-87 

5 ft. 

Central 
and 

southern  
2.5 ft. 

 

Conclusions 

Subsidence is an unrecognized problem. To solve 
this big problem, a lot of information and studies are 
needed. This problematic phenomenon is a type of 
hazard and all kinds of hazards must be known and 
studied first and then controlled by experts. So, to 
prevent land subsidence from exceeding, it is necessary 
to study last hazards and their exact details. In that case, 
the numbers of hazards will be eminently decreased. 

Considering the table above, in the United States of 
America, the land subsidence usually occurs in eastern, 
western or even south central United States of America. 
Thus, these regions are more important to care. On the 
other hand, the measurements are not close to each other 
and damages are not similar. This issue alerts anyone to 
be prepared for any kinds of subsidence with any details. 
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До навчальних відносять карти, призначені 

служити в якості навчального посібники. Вони 

повинні забезпечувати викладання в навчальних 

закладах усіх видів, що утворюють систему 
освіти населення та підготовки фахівців. Ці 

карти використовують при вивченні ряду наук, в 

першу чергу, географії та історії. 

Основною ознакою, яка відрізняє навчальні 

картографічні твори від інших, є те, що вони 

мають узгоджуватись із навчальної програмою 

та літературою до цієї дисципліни, а також те, 

що їх використовують учні різних вікових 

категорії (від початкових класів до 11). 

Картографічні твори для школи входять до 

типових переліків учбово-наочних посібників і 
учбового обладнання для загальноосвітніх шкіл. 

Ці посібники являють собою єдину систему, яка 

дає можливість узгоджувати учбовий процес. 

Ключові слова — освіта; карта; школа; 

картографічні твори; картографування; шкільна 

програма. 

Вступ 

Картографічне забезпечення навчального 

процесу, в усіх ланках географічної освіти, 

посідає чільне місце у формуванні особистості. 

Особливо значущими є картографічні зобра-

ження у формі шкільних атласів, глобусів, серій 
карт, контурних карт.[2] 

Створення навчального наочного посібника - 

карти - має бути строго підпорядковане потре-

бам навчання, шкільній програмі, специфічного 

сприйняття учнів, що, втім, не виключає і 

суворого наукового підходу до роботи над нею. 

Незважаючи на те, що процес видання 

навчальної картографічної продукції визна-

чається організованістю і налагодженістю, в 

ході підготовки і використання карт і атласів для 

закладів освіти, що забезпечують здобуття 
загальної середньої освіти, існує ряд проблем-

них моментів, про які потрібно пам’ятати і які 

потрібно враховувати при роботі над картою. 

Методично правильне оформлення навчаль-

них географічних атласів грає важливу роль в 

набуванні власне картографічних знань, в 

навчанні використанню карти як джерела знань, 

у всьому процесі навчання географії. 
Для створення і повноцінного використання 

географічних карт необхідно знати їх власти-

вості і особливості. Тому вивчення і розробка 

карт вимагають аналітичного підходу, розподіл 

карт на складові їх елементи, вміння розуміти 

сенс, значення і функції кожного елемента, 
бачити їх зв'язки між собою. У карті розріз-

няють її зміст, що передається картографічними 

знаками (картографічне зображення в його без-

посередньому розумінні), математичну основу, 

легенду, допоміжне оснащення та додаткові дані. 

При укладанні карт атласу автори мають 

звернути увагу на деякі моменти: 

1. сувора відповідність змісту карт навчаль-

ній програмі та матеріалу підручників. Дана 

вимога є пріоритетним і в зв'язку з цим позна-

чена першою. У разі повної самостійності карти, 

її невідповідності хронологічних рамок теми, а 

внутрішнього змісту - матеріалу шкільного па-

раграфа, необхідність такого навчального посіб-

ника, можливість його використання в процесі 

навчання можуть стати дуже сумнівними; 

2. врахування вікових особливостей - одне з 

основоположних педагогічних вимог, що 

пред'являються до створення навчальних посіб-

ників. Спираючись на нього, слід регламенту-

вати склад, зміст і навантаження карт, встанов-

лювати обґрунтовані обсяги міститься в картах 

інформації, визначати найбільш сприятливий 

для сприйняття різними віковими групами учнів 

зовнішній вигляд карт, колірну схему, розмір 

різних елементів (шрифти, значки, лінії кордо-

нів і т. д.);[3,4] 

3. карта повинна служити тим засобом, 

завдяки якому в учнів може виявитися інтерес 

до навчання в цілому. Красиво оформлена, 

наочна, приємна для сприйняття карта, крім 

того, виконує виховну функцію; 

4. створення карт і атласів з урахуванням 

принципу науковості; 

5. дотримання принципу систематичності 

при створенні атласів і оформлення карт. 

Вимога дотримання принципу систематичності 

стосовно створення карт виражається в 

хронологічній послідовності відображених на 

них подій, явищ і процесів, що реалізується, 

перш за все, в умовних позначеннях (легендах) 

до карти; 

6. відповідність естетичним і етичним крите-
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ріям. Навчальна візуальна інформація на картах 

повинна відповідати естетичним критеріям 

(відповідати композиційним вимогам: симетрії, 

ритму, ракурсу, контрасту і локалізації смисло-

вого центру, перспективі і колориту) і етичним 

критеріям (відповідність змістовним і нормаль-

ним нормам моралі);[5] 

7. при використанні карт в процесі навчання 

слід звернути увагу на труднощі співвіднесення 

учнями події або явища, зображеного на 

тематичній карті в масштабі, скажімо, однієї 

держави, з місцем цієї події або явища, та й 

самої держави на карті світу або частини світу. 

В результаті просторове сприйняття, прив'язка 

будь-яких подій і явищ до географічної карти, 

просто не формується. Тому важливо уявити 

конкретну карту в контексті великого регіону. 
Виконати це можна різними способами. 

Наприклад, врізкою на настінній мапі або карті 

атласу можна дати схематичне зображення 

частини земної кулі, в якому яскравим кольором 

виділити ту ділянку території, яка представлена 

на основний карті. [1] 

 У зв'язку з цим виявляється, що створення 

карт - це не механічний процес нанесення 

певної кількості елементів на аркуш паперу, але 

і творчість, спрямоване на вдосконалення 

сприйняття карти, створення позитивних емоцій 
при вивченні карти і, завдяки цьому, - 

формування позитивного ставлення до предмету 

і процесу навчання в цілому.[5] 

Висновки 

Картографічне забезпечення навчального 

процесу в усіх ланках географічної освіти 

посідає чільне місце у формуванні особистості, 

адже карта, мобілізує і впорядковує інформацію 

про світ в уяві учнів.  

Особливо значущими є картографічні 

зображення у формі шкільних атласів, глобусів, 

серій карт, контурних карт  
Карта - наочний засіб навчання, що 

привертає увагу школярів, зацікавлюють їх, 

прищеплює інтерес безпосередньо до екології. 

Вона формує просторове мислення, уявлення 

про екологічні взаємозв’язки та закономірності.  

Отже, карта має бути строго підпорядковане 

потребам навчання, шкільній програмі, 

специфічного сприйняття учнів, що, втім, не 

виключає і суворого наукового підходу до 

роботи над нею. 
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To the training include cards intended to serve 

as a teaching aid. They should provide teaching in 

all types of educational institutions that form the 

education system of the population and training 

specialists. These maps are used in the study of a 

number of sciences, in the first place, geography 
and history. 

The main feature that distinguishes educational 

cartographic works from others is that they should 

be consistent with the curriculum and literature in 

this discipline. 

Cartographic works for the school are included 

in the standard list of educational and visual aids 

and educational equipment for secondary schools. 

These manuals represent a single system that makes 

it possible to coordinate the learning process. 

Keywords - education; map; school; 

cartographic works; mapping; school curriculum. 
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This investigation attempts to determine the best 
location using multi-criteria decision analysis 

(MCDA) for establishing windmill via using the 

intersection of social (Residential Area), ecological 

(Land cover), economic (Roads), physical criteria. In 

order to apply multi-criteria decision analysis, the 

weighted linear combination (WLC) has been used. 

Key words: Windmill, Site Selection, Geographic 

Information System, Multi Criteria Decision Analysis 

(MCDA), Weighted Linear Combination (WLC), 

Renewable Energy, QGIS. 

Introduction 

In this era, the world is desperately looking for 

larger energy reserves. The energy planners are much 

concerned with the methods and techniques for 

ensuring sustainable energy development. The 

sustainability of nation’s energy sector is not only 

based upon their reserves that meet the needs of today 

but also shows compliance with the expected 

consumption of tomorrow. 

Energy is a vital factor in the sustainable 

development of human societies. Growing demand for 

energy, increasing standards of living, the danger of a 

global reduction in CO2 emissions (Aydin et al. 

2010). One kilowatt-hour of electricity produced by 

wind power plants (WPPs) decreases emission of 

about 1 kg of CO2 over that of fossil power plants 

(Sana 2010). The first fundamental step in the 

development of new energy is the careful study of the 

existing potentials(Dutra and Szklo 2008). Next is the 

selection of an appropriate site for the establishment 

of equipment and facilities to make use of the 

potentials. Site selection for the establishment of large 

wind turbines, called wind farms, like any other 

engineering project, requires basic information and 

careful planning. At the beginning of suitability 

analysis, a computerized method was used to 

determine the suitability and this approach widely 

used in the mid to late 20th century, city planners 

communicated their suitability analysis ideas by 

laying transparencies in increasing darkness over 

maps of the present conditions. Nowadays by 

resenting advances in GIS technology and science this 

technique's descendant is used in a GIS application 

called Multi-Criteria Decision Analysis (Malczewski, 

2004). Suitability analysis is an examination of the 

suitability of an area or region for a particular use. 

Suitability analysis is usually considered through an 

interdisciplinary knowledge such as social, ecological, 

economic, physical, biological or other criteria. 

Suitability maps are usually the result of a suitability 

analysis. Indeed, they display the spatial distribution 

of the determined values in a graphical form. 

Regarding the specified criteria, there are several 

ways for computing suitability. Since GIS can play an 

important role in spatial decision making (suitability 

maps, hazard maps, location search). We can apply 

Boolean and weighted intersection approaches to the 

problem of spatial decision making and discuss the 

pros and cons of both approaches (Eastman, 2009). 

Case of study 

The district of Mecklenburg Lake District is a 

district in the state of Mecklenburg-Vorpommern. The 

Mecklenburg Lake District is located in the central 

and southern part of Mecklenburg-Western Pomerania 

in the district of Mecklenburg. In terms of area, it is 

by far the largest district in Germany and twice as big 

as the Saarland. Its county seat Neubrandenburg is 

also the upper center. Parts of the administration are 
located as branch offices in the middle centers 

Demmin, Neustrelitz and goods (Müritz). 

Materials 

In this investigation, by employing a Multi-

Criteria decision Analysis based on weighted Linear 

Combination several factors and constraints are used 

to determine the most suitable place for establishing 

windmill. 

The data which has been used are as following: 

1.Factors: 

 - Slope; 

 - Average temperature; 

 - Average wind speed; 

 - Land Cover. 

2.Constraint: 

 - Distance from residential area; 

 - Distance from existing windmill; 

 - Distance from road. 

The data has been acquired from multiple sources. 

Factors such as Average Temperature and Average 

Wind Speed are obtained from The German Weather 

Service(https://www.dwd.de/DE/forschung/projekte/p

rojekte_node.html). In addition to factors, Land Cover 

is obtained from CORINE Land Cover data 

(https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-

cover) and also Slope has been derived from SRTM 

data acquired from the USGS website. 
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The constraints data such as Residential Area 

Existing Windmill and Road are obtained from Open 

Street Map. 

Methods 

 In order to determine the best place for the windmill, 

the factors and constraints are used base on Linear 

Weighed Combination method. To do that, several 

steps have been taken. The first one is identified of 

Criteria: Environmental (Slope and Landcover), 

Technical (average temperature and average wind 
speed), Economical (D.F.Residental, D.F.existing 

windmill, D.F.Roads). These Criteria are shown with 

the description in Table 1. 

Table 1 

Site selection criteria parameters 

№ Name of Criteria Description 

1 Slope 
Slope of surface at 

anomalous points 

2 Landcover 
Physical material at the 

surface of the earth 

3 Average Temp. 
Average Temperature 

per year 

4 Average Wind 
Speed of wind in 

different directions 

5 

Highways 

(include 

Railways) 

Highways and Railways 

on or near the site 

6 Settlements 
Buildings on or near the 

site 

7 Existing windmill 
Presence windmill on 

the or near the site 

 

The second step is to identify the exclusionary 

area. The third is to determine the strength of the 

factor. Next one is standardization of Criterion 

Scores. Finally, over the layers in QGIS using Linear 

Weighted combination and find Windmill Suitability. 

Identify he exclusionary area 

In order to add the constraint to our multi-criteria 
decision analysis according to step 2 in the following 
chart, the exclusionary area regarding the 
corresponding constraint has been defined as 
exclusionary maps. In fact, Road as a constraint has 
been considered as economic criteria. Meaning that 
the distance from the road for establishing windmill 
should not be more than 3 Kilometers which this 
buffer has been applied to the residential area within 
at least 1 km distance for establishing windmill. In 
addition, for evading the dense of the windmill, the 
existing windmills are taken into account as the other 
constraint with 500 meters buffer base on literature. 

Define the strength of the factors 

In order to define the strength of the factors, the 
Weighting by pairwise comparison method is used. It 

stems from the Analytic Hierarchy Process (AHP), a 

famous decision-making framework developed by the 

American Professor of mathematics (1980). In order 

to Completion of the pairwise comparison matrix 

following steps has been taken:  

Step 1. Two criteria are evaluated at a time in 

terms of their relative importance. Index values from 

1 to 9 are used. If criterion A is exactly as important 

as criterion B, this pair receives an index of 1. If A is 

much more important than B, the index is9. All 
gradations are possible in between. For a "less 

important" relationship, the fractions 1/1 to 1/9 are 

available: if A is much less important than B, the 

rating is 1/9. The values are entered row by row into a 

cross-matrix. The diagonal of the matrix contains only 

values of 1. First, the right upper half of the matrix is 

filled until each criterion has been compared to every 

other one. If A to B was rated with the relative 

importance of n, B to A has to be rated with 1/n. In 

our case the slope is more important than the land 

cover (index 7), the land cover is less important than 
slope (index 1/7). For reasons of consistency, the 

lower left half of the matrix can thus be filled with the 

corresponding fractions (Eastman, 1999) see table 2. 

Step 2. A normalized comparison matrix is 

created: each value in the matrix is divided by the sum 

of its column. To get the weights of the individual 

criteria, the mean of each row of this second matrix is 

determined. These weights are already normalized; 

their sum is 1 (Eastman, 1999) see table 3. 

Step 3. A statistically reliable estimate of the 

consistency of the resulting weights is made 

(Eastman, 1999). See table 4. 
Table 2 

Normalized comparison matrix 

 Slope 
Land-

cover 

Av. 

Temp 

Av. 

Wind 

Speed 

Slope 1 7 3 1 

Landcover 0.15 1 7 7 

Av.Temp. 0.3 0.15 1 0.1 

Av. Wind 

Speed 
1 0.143 9 1 

Sum 2.45 8.293 20 9.1 

 

Table 3 

The weights of the individual criteria 

 Slope 
Land-

cover 

Av. 

Temp 

Av. 

Wind 

Speed 

Slope 0.332 0.811 0.136 0.081 

Landcover 0.047 0.115 0.318 0.572 

Av.Temp. 0.110 0.016 0.045 0.009 

Av. Wind 

Speed 
0.332 0.016 0.409 0.081 

Sum 2.45 8.293 20 9.1 
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Table 4 

Statistically reliable estimate of the consistency 

(sum of Average should be 1) 

 Average Consistency 

Slope 0.34042964 1.02453112 

Landcover 0.26356787 2.27421420 

Average Temp. 0.04546531 1.00023682 

Average Wind 0.20993597 2.56588403 

Sum 0.85939879 0.28906206 

Standardization of criterion scores 

After identifying the criteria, the first step is 

Standardization of criterion scores. Because criteria 

are measured on different scales, it is necessary that 

factors be standardized before combination, the 

evaluation matrix S needs to be transformed into a 

normalized scale (i.e. 1= max, O=min). Several 

common standardization techniques are available. 
These are described by Voogd (1983) and include 

methods with an additivity constraint ratio scale 

properties and interval scale properties. This kind of 

standardization can be expressed as follows (Stephen, 

1991): formula 1.  

 
(1) 

Formula 1. Shows the method of standardization 

when suitability has a linear correlation with our 

criteria (e.g. Suitability with Wind Speed).  

Using this method of standardization means that 

the worst criterion score will always have a 

standardized score of O, and the best a score of 1.This 

equation is applicable only to 'benefit' criteria (i.e. 
those where a higher score implies a better score). 

When the jth factor is a 'cost' criterion (i.e. when a 

higher score implies a worse score), then the 

standardization procedure becomes (Stephen, 1991): 

formula 2. 

 (2) 

Formula 2. demonstrates the method of 

standardization when suitability has an inverse 

correlation with our criteria (e.g. Suitability with 

Slope) see figure 2. 

 

Figure 1. Suitability with Slope inverse 

correlation 

Figure 1. In the left Illustrates that by increasing 

wind speed the suitability increases, therefore, it 

needs to scale them with the formula 1 and also in the 

left side shows that by increasing slope the suitability 

decreases. Therefore, in order to scale them, formula 

2 should be used. 

For the rest of the factors, this method of standardized 

has been used. See figure 2. 

 

Figure 2. Standardization map which scaled base 

on the mentioned method from 0 to 1 as 

continues number which by increasing the value 

from 0 to 1 the value of suitability get higher 

Weighted linear combination (suitability map) 

The weighted linear combination is based on the 

concept of a weighted average in which continuous 

criteria are standardized to a common numeric range, 

and then combined by means of a weighted average. 

The decision maker assigns the weights of relative 

importance directly to each attribute map layer. The 

total score for each alternative is obtained by 

multiplying the importance weight assigned to each 

attribute by the scaled value given for that attribute to 

the alternative and then summing the products overall 

attributes. The scores are calculated for all of the 

alternatives and that with the highest overall score is 

chosen (Drobne, 2009). In this study, this method is 

executed using QGIS system with overlaying the 

layers, and the evaluation criterion map layers 

combined in order to determine the composite map 

layer which is suitability map. Eventually to perform 

MCDA (Multiple-criteria decision-making) of this 

sort. With the weighted linear combination, factors 

are combined by applying a weight to each followed 

by a summation of the results to yield a suitability 

map. See Formula 3. 

 (3) 
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Formula 3. Where S is suitability, 𝑊𝑖 is a weight 

of factor i, and 𝑋𝑖 is the criterion score of factor i. In 

cases, where Boolean constraints also apply, the 

procedure can be modified by multiplying the 

suitability calculated from the factors by the product 

of the constraints, where 𝐶𝑗 is the criterion score of 

the constraint j.  

All GIS software systems provide the basic tools 
for the evaluation of such a model (Eastman, 2006). 

According to the weighted linear combination 

formula, the final map which is the suitability map is 

produced by overlying the layers in QGIS using the 

raster calculator. The initial suitability map is 

presented in continues value from 0 to 1 regarding the 

score of normalized criteria (Figure 3). In addition, 

the final suitability map is produced in 4 class which 

each class describes the degree of suitability for the 

windmill in the area of study (Figure3). 

 

Figure 3. Illustrates the suitability map in the left 
side with continuous value and in the right side 

within 4 class. 

Discussion and conclusion 

The weighted linear combination is used for 

windmill site selection. The weights of the individual 

criteria are calculated based on some works of 

literature and assumption. As table 2 shows the ween 
speed has the highest weight and average temperature 

has the lowest weight. In addition to the constraints, 

main roads are taken into account for MCDA as an 

economic factor within the 3 km buffer, that means 

the area further than 3 km distance from the road is 

not economically sufficient for transporting and 

maintaining windmill. The residential area is also are 

suffering case by windmills. Therefore, the distance 

within 1 km base on literature has been defined for 

establishing windmill. Since in the region of study 

there is a couple of windmill for avoiding the 

windmill density 500 meters distance base on 

literature is defined. Eventually, the method can show 

the suitability map for locating windmill. And the 

map (Figure 3) shows that the northwest and west of 

Mecklenburg Seenplatte has been defined as the best 

location for the windmill with heist potential. 
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КАРТОГРАФІЧНИЙ ВЕБ-РЕСУРС 

ВИДАТНИХ ПОСТАТЕЙ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Ростислав Сосса, Юлія Голубінка, 

Володимир Нікулішин, Андрій Петров 
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, 
Національний університет «Львівська політехніка», вул. 

С. Бандери 12, Львів, Україна, 79013 

У статті розглянуто основні приклади викорис-

тання геоінформаційних систем та веб-порталів 

вищих навчальних закладів. Розроблено класи-

фікацію видатних постатей Національного універ-

ситету «Львівська політехніка», проектовано базу 

даних видатних постатей. Розглянуто основні 

можливості картографування у веб-сервісі Story 

Map та створено веб-карту видатних постатей. 
Ключові слова – веб-картографування, інтер-

активні карти, Leaflet, Story Maps, видатні постаті, 

API 

Вступ 

Витоки Національного університету «Львів-

ська політехніка» сягають часу створення у 1816 

р. Реальної школи у Львові. Упродовж 200-літньої 

діяльності Політехніка славилась видатними фа-

хівцями, розробниками наукових теорій, винахід-

никами, дослідниками.  

Метою нашого дослідження є розроблення 
інтерактивної веб-карти видатних постатей Львів-

ської політехніки як складової частини геопорталу 

університету. 

Для ефективнішого управління просторовими 

ресурсами та візуалізації просторових даних по-

ширеною практикою серед провідних навчальних 

закладів світу стало нині розроблення картогра-

фічних веб-порталів та геоінформаційних систем. 

Такі розроблені інформаційні ресурси можна 

поділити на три групи:  

Планування та організація об’єкту. До цієї 

групи відносимо створення геоінформаційної 
системи Кувейтського університету та в подаль-

шому використання системи для управління 

об’єктом, 3D-модель Університету Рочестера для 

управління комунікаціями [6]. 

Управління та обслуговування об’єкту. Прик-

ладом даної категорії є створення інформаційної 

бази даних інфраструктури міського коледжу у 

Сан-Франциско, просторовий аналіз Ботанічного 

центру «Montgomery» [6].  

Використання ГІС для забезпечення безпеки та 

моніторингу за об’єктом. Прикладом є розроб-
лення програмного забезпечення на основі ГІС 

для екстренних служб у місті Фріско штат Техас, 

моніторинг Поманського коледжу з викорис-

танням просторових даних [6]. 

Серед створених веб-порталів навчальних зак-

ладів виділимо карти кампусів Францисканського 

університету в Стубенвіллі [4] та Університету 

Кентуккі [5], інтерактивна карта студмістечка 

Національного університету водного господарства 

та природокористування України [3]. 

Проте варто не забувати, що історія кожного з 
вузів опирається на видатних постатей, які брали 

участь у його становленні та засвідчували його 

високий науковий та освітній потенціал. Випуск-

ники вузу прославляли навчальний заклад своїми 

науковими та виробничими здобутками, досяг-

неннями в політичній та громадській діяльності. 

До таких особистостей можна віднести Почесних 

докторів університету (Doctores honoris causa), 

ректорів, визначних вчених Політехніки, визнач-

них випускників.  
Виходячи з цього видатні постаті Львівської 

політехніки ми класифікували за такими 

категоріями: 

- Ректори. Політехнікою у різні часи 

існування університету керували 56 ректорів. 

Серед ректорів Національного університету 

«Львівська політехніка» були такі постаті як 

Юліан Захарієвич (1877-1878, 1881-1882), автор 

проекту і керівник будівельних робіт головного та 

хімічного корпусів Львівської політехніки; Юрій 

Рудавський (1991-2007), перший ректор у 

незалежній українській державі. Найдовше на 

посаді ректора перебував Александр Райзінґер 
(1851-1871). Він керував відбудовою зруйновна-

ного в 1848 р. приміщення Політехніки на вул. 

Вірменській, був одним із співзасновників Техніч-

ного товариства у Львові; 

- Почесні доктори. Doctor Honoris Causa – 

найвище почесне звання університету, яке присво-

юється за значний внесок у розвиток науки, 

освіти, культури і духовності. Звання присвоєно 

44 визначним діячам і вченим, уперше його 

отримала у 1912 р. Марія Склодовська-Кюрі. 

Серед Doctor Honoris Causa слід відзначити 

Ярослава Яцківа (нар. 1940), українського астро-

нома і геодезиста, дослідника теорії обертання 

Землі, геодинаміки, фундаментальної астрометрії, 

Віце-президента Міжнародного астрономічного 

союзу; Володимира Литвина (нар. 1956) доктора 

історичних наук, академіка НАН України, 

політичного діяча, Голову Верховної ради 

України (2002-2006). До 1939 р. всього було 

присвоєно 21 звання Doctor Honoris Causa. У 1995 

р. керівництво Національного університету 

«Львівська політехніка» відновило традиції 

присвоєння цього почесного звання. Від 1995 р. 

почесне звання Doctor Honoris Cause присвоєно 

ще 23 особам;  

- Визначні вчені політехніки. Основними 
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критеріями відбору визначних вчених Львівської 

політехніки є: вчені світового рівня, засновники 

наукових шкіл, почесні доктори інших вищих 

навчальних закладів, лауреати державних премій, 

дійсні члени академій; 

- Визначні випускники. До категорії 

визначних випускників включено науковців, 

засновників наукових шкіл, визначних вчених, 

виробничників, державних і громадських діячів. 

Дані для створення веб-карти видатних поста-

тей відібрано з опрацьованих джерел: Націо-

нальний університет "Львівська політехніка" [1] та 

Doctores honoris causa Львівської політехніки [2]. 

Відбір видатних постатей проводився за участю 

кафедри історії України та етнокомунікацій 

Національного університету «Львівська політес-

ніка». 

Створення картографічного веб-додатку скла-

далося з двох етапів: проектування бази даних 

видатних постатей Національного університету 

«Львівська політехніка» та картографічний дизайн 

цього додатку. 

Проектування бази даних 

На етапі логічного моделювання БД розроблено 

структури всіх таблиць. Таблиці в базі даних є 

просторовими та не містять зв’язків. Результат 
моделювання представлений в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Логічна модель бази даних видатних постатей Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Почесні доктори (точковий) Ректори (точковий) 

- ПІП (Name): Text; 

- Дата народження (Date of birth): Integer; 

- Місце народження (Place of birth): Text; 

- Дата смерті (Date of death): Integer; 

- Місце поховання (Burial): Text; 

- Основні досягнення (Achievements): Text; 

- Довгота (Longitude): Double; 

- Широта (Latitude): Double; 

- Місце роботи при присвоєнні (Work on 
assignment): Text. 

- ПІП (Name): Text; 

- Дата народження (Date of birth): Integer; 

- Місце народження (Place of birth): Text; 

- Дата смерті (Date of death): Integer; 

- Місце поховання (Burial): Text; 

- Основні досягнення (Achievements): Text; 

- Довгота (Longitude): Double; 

- Широта (Latitude): Double; 

Фізичне моделювання БД. Дані про видатних 

постатей політехніки зібрано в таблиці, а також 

представлено набором фотографій. Описову 

інформація подано за схемою представленою на  

таблиці 1 в Microsoft Excel та експортовано в 

файлову базу даних ArcGІS (рис.1, 2). За 

допомогою геокодування за місцем народження та 

поховання для кожної таблиці створено два 

точкових просторових шари. 

 

Рис. 1. Фрагмент бази даних Doctor Honoris Causa Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

Рис. 2. Фрагмент бази даних ректорів Національного університету «Львівська політехніка» 
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Вибір та обґрунтування інструменту 

Основною перевагою використання інтер-

активних карт є можливість створення векторних 

та растрових шарів, які є доступними для 

користувачів за допомогою мережі інтернет. 

Найбільш популярними засобами для створення 

інтерактивних карт є картографічні веб-сервіси та 

картографічні бібліотеки з відкритим вихідним 

кодом. 

Серед найпопулярніших картографічних веб-
сервісів можна виокремити такі як Google Maps, 

Story Map, ArcGIS Online, MapBox, Carto, Mango 

Map. 

Найпопулярнішими картографічними бібліо-

текками з відкритим вихідним кодом є Leaflet, 

Open Layers, ArcGIS Web Mapping, Google Maps 

Platform. 

Нижче розглянуто основні етапи створення 

веб-карти за допомогою веб-сервісу та веб-

бібліотеки (таблиця 2). Для картографування 

видатних постатей обрано веб-сервіс Story Map, 
тому що даний сервіс надає змогу поєднувати 

зміст карти та мультимедійної складової та не

 вимагає особливих навичок у створенні карти. 

Картографічний веб-сервіс Story Map також 

доступний – будь-який користувач з обліковим 

записом ArcGIS може створити карти безкош-

товно для некомерційного використання. 

Таблиця 2 

Етапи створення інтерактивної карти 

Story Maps Leaflet 

- отримання 

вихідних даних; 

- оброблення 

вихідних даних; 

- геокодування; 

- вибір шаблону; 
- експорт до 

формату 

GeoJSON/CSV; 

- завантаження до 

сервісу Story Map 

- отримання 

вихідних даних; 

- оброблення 

вихідних даних; 

- геокодування; 

- експорт даних до 

формату 
GeoJSON; 

- завантаження 

бібліотеки Leaflet; 

- написання 

вихідного коду. 

 

Веб-сервіс Story Map представляє собою набір 
різних шаблонів для створення карт-історій [7]. 

Таблиця 3 

Основні шаблони у веб-сервісі Story Map 

Назва шаблону Опис 

Story Map Tour 
ідеально підходить для послідовної розповіді на основі місця 

розташування; 

Story Map Journal 
зручний для комбінації тексту оповідання з картами та іншими 

вбудованими ресурсами; 

Story Map Cascade 
дозволяє комбінувати текст опису з картою, зображенням або 

мультимедійними ресурсами; 

Story Map Series дозволяє представити серію карт у вигляді окремих вкладок; 

Story Map Shortlist 

дозволяє організовувати пункти інтересів по вкладках, що 

створює цікавий спосіб вивчення певної території 

дослідження; 

Story Map Swipe and Spyglass 
дає користувачам можливість взаємодіяти з двома веб-картами 

або двома шарами однієї веб-карти. 

Для відображення інформації про видатних 

постатей було обрано шаблон Story Map Series, 

оскільки саме цей шаблон дозволяє комбінувати 

декілька шарів даних на одній карті за допомогою 

окремих вкладок, також цей шаблон дозволяє 

поєднувати карти з мультимедійними даними.  

Також цей шаблон дає можливість виконати 

розширену настройку дизайну карти з допомогою 

вихідного коду карти. 

Як результат виконаної роботи ілюструємо 

інтерактивну-карту створену у картографічному 

сервісі Story Map (рис. 3.). 

Для створення індивідуального дизайну інтер-

активної веб-карти необхідно використовувати 

картографічні веб-бібліотеки. Вони дають змогу 

розробити дизайн карти «без обмежень».  

Висновки 

Проаналізовано досвід створення картогра-

фічних веб-ресурсів навчальних закладів з вико-

ристанням геоінформаційних технологій та веб-

засобів. 

На основі аналізу діяльності видатних постатей 

Національного університету «Львівська політес-

ніка» розроблено класифікацію таких постатей. 

Серед видатних постатей НУ «Львівська 
політехніка» нами виділено такі категорії: 

Ректори, Почесні доктори, Визначні вчені 

Політехніки, Визначні випускники. 

Проведено проектування бази даних, створена 

логічна та фізична модель даних. Також обрано 

основний інструмент для картографування видат-

них постатей Національного університету 

«Львівська політехніка» – веб-сервіс Story Map. 
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Рис. 3. Інтерактивна карта Видатні постаті Національного університету «Львівська політехніка»
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Внаслідок гірничо-видобувної діяльності впро-

довж багатьох років в зоні її техногенного впливу 

відбуваються зміни оточуючих ландшафтів. За 

допомогою даних дистанційного зондування 

Землі, а саме багатоспектральних космічних 

знімків, можна дослідити динаміку змін, що 
відбулися з різними типами ландшафтів протягом 

тривалого часу. 

Ключові слова: багатоспектральні космічні 

знімки, дистанційне зондування Землі, урано-

видобувна промисловість. 

Вступ 

Відносно нещодавно для вивчення змінності 

ландшафтних комплексів почали використовувати 

дистанційні методи дослідження.  

Новокостянтинівська шахта є одним із 

структурних підрозділів Державного підприємства 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат»., що 

входить в десятку найбільших виробників урану у 

світі, є найбільшим у Європі і єдиним в Україні, 

розташованим на території Маловисківського 

району Кіровоградської області за 10-11 км на 

південний схід від м. Мала Виска. 

У місцях розташування уранових об'єктів з 

метою захисту населення від можливого 

негативного впливу їх діяльності встановлюються 

території з особливим режимом, санітарно-

захисна зона і зона спостереження[1-3].  

Основними джерелами забруднення навколиш-
нього середовища при видобутку та переробці 

радіоактивних руд є шахтні води та тверді 

дисперсні відходи видобутку і переробки уранової 

руди[4].  

Мета дослідження 

Дистанційні методи дослідження, включаючи 

ті, що використані в даній роботі, дозволяють 

виявляти та картувати процеси зміни геосистем 

під впливом антропогенної діяльності [5].  

Оцінка поточного стану рослинності на 

території впливу Новоконстянтинівської шахти 

надасть можливість отримати більш достовірну 

інформацію про стан довкілля в регіоні. 

Метою даного дослідження є встановлення 

обсягів впливу видобутку уранових руд на 

екологічне та геологічне середовище з викорис-

танням даних дистанційного зондування Землі. 

Предметом вивчення є змінення ландшафтних 

покривів території розвитку гірничо-видобувної 

уранової промисловості з використанням дистан-

ційних методів. Використання даних дистан-
ційного зондування Землі надає змогу оперативно 

оцінювати зміни ландшафту, а також проводити 

тривалий моніторинг впливу гірничодобувної 

діяльності.  

Методика дослідження 

За багатоспектральними знімками середньої 

просторової розрізненності представлена інфор-

мація про зміни компонентів ландшафту у вигляді 

тематичних карт. Аналіз було проведено з 

використанням багатоспектральних знімків супут-

ників Landsat-5/TM, Landsat-7/TM, Landsat-8/OLI 
за період з 1984 по 2017 роки . 

Детальний опис цілісної геоінформаційної 

технології опрацювання даних супутникових 

досліджень надано у попередніх роботах[4]. 

Для встановлення змін зони дослідження саме 

СЗЗ Новокостянтинівської урановидобувної шах-

ти, було проведено класифікацію частини космач-

них знімків, які були попіксельно суміщені та 

обрізані в межах території дослідження.  

Далі територію дослідження, а саме санітарно-

захисної зони Новокостянтинівської шахти, яка 

представлена на знімках, розкласифіковано на 
основні типи земного покриву та проілюстровано 

на рис. 1. 

 

Рис.1. Радіус СЗЗ Новокостянтинівської 

урановидобувної шахти, відповідно 250 м, 

500 м та 1000 м 

З дотриманням всіх екологічних вимог, які 
виставляються гірничо-видобувній промисловості, 

радіологічний, геоекологічний, гідрогеологічний 
та інженерно геологічний стан навколишнього 

середовища у зоні впливу урановидобувного 
підприємства зазнає негативного впливу і в 

контексті зазначеного ДП «Новокостянтинівська 
шахта» СхідГЗК не є винятком. 
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Радіаційна обстановка на території Ново-

костянтинівської шахти, санітарно-захисної зони 

та зони спостереження характеризується показ-

никами, що не перевищують нормативних і 

фонових величин. 

Природа гідрогеохімічних аномалій середо-

вища на уранових родовищах має здатність до 

самовідновлення від техногенного впливу[6].  
За рахунок поступового відновлення природ-

них окислювально-відновних умов відбувається 
хоч і повільний, але незворотній процес ре культи-

вації підземних вод рудовмісних водоносних 

горизонтів. 

Результати дослідження 

За період дослідження зменшилася кількість 

водних об’єктів можливою причиною цього є 

заболочення територій.  

Кількість листяних насаджень зменшилася, не 

виключено, що внаслідок розвитку інфраструк-

тури шахти.  

Площі хвойних лісів роки збільшилися. 
Кількість відкритих ґрунтів збільшилася.  

Площі інфраструктури шахти, до яких відно-

сяться дороги та штучні матеріали (тобто будівлі, 

покрівлі, різні типи приміщень) збільшилися. 

В результаті написання роботи було проаналі-

зовано вплив урановидобувної діяльності на 

довкілля.  

Розробка уранових родовищ створює велике 

антропогенне навантаження і докорінно змінює 

оточуючі ландшафти.  

Територія піддається процесам ерозії, зменшу-

ється рослинний покрив, ґрунти втрачають свою 
родючість, нерідко трапляються зсуви та провали. 

Висновки 

Для нормального функціонування уранового 

об'єкта необхідно заходи щодо контролю за 

надходженням радіоактивних речовин у довкілля, 

заходи щодо охорони довкілля від розпов-

сюдження радіоактивних речовин та заходи щодо 

безпечного зберігання та переробки радіоактивних 

відходів. 

Система екологічного моніторингу передбачає 

не тільки контроль стану навколишнього 
середовища та зміни його в часі, але й можливість 

та шляхи убезпечення радіо- та геоекологічної 

ситуації від негативних наслідків, що має 

визначальне природоохоронне та соціальне 

значення.  

Оперативне виявлення зазначених процесів на 

ранньому етапі дасть змогу говорити про часткове 

або навіть повне покращення ситуації, але тільки 

за умови вдосконалення в екологічному плані 

технологій видобутку урану, інших корисних 

копалин та екологічно спрямованої організації 

промисловості та землекористування в цілому. 
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Surrounding landscape changes are being changed 
due to long-term mining activity.  

With the help of remote sensing data using 
multispectral space images, one can investigate the 
dynamics of changes that have taken place with 
different types of landscapes over a long period of 
time.  

Key words: multispectral space images, remote 
sensing, uranium mining. 
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 Метою роботи є визначити чи зазнавала 
добудов будівля по вул.Мельникова, 44 у м.Києві 
та чи є навколо неї поховання колишнього 
єврейського кладовища. Проаналізувавши історію 
розвитку досліджуваної території за 
картографічними і аеро- матеріалами з 1892 року 
по теперішній час, можна сказати, що як 
підоснову треба використовувати топографічний 
план 1924 року, як найбільш чіткий архівний 
матеріал, який висвітлює межі поховань в околі 
будівлі кладовища та фрагмент сучасного плану 
для порівняння розташування сучасної, 
розбудованої будівлі відносно поховань. В 
результаті досліджень виявлено, що будівля 
зазнавала добудов в 90-их роках минулого 
століття, а територія новколо неї містить 
поховання, шо унеможливлює побудову 
відповідного комплексу.  

Ключові слова – меморіальний комплекс, 
голокост, архівні картографічні матеріали, архівні 
аерознімки, Бабин Яр. 

Вступ 

В останні роки в м. Києві широко обговор-
юється питання створення Меморіального комп-
лексу жертвам голокосту. Меморіальний комплекс 
планується збудувати в районі, де колись існував 
Бабин Яр. Але, оскільки навколо Бабиного Яру 
розташовувалось п’ять кладовищ, вся навколишня 
територія вкрита похованнями. [Євстаф’єва Т., 
Нахманович В., 2004, Четверіков Б., 2010]. 
Необхідно обрати таку ділянку на якій поховання 
були б відсутні. Саме такою ділянкою попередньо 
може бути присадибна ділянка навколо колишньої 
будівлі єврейського кладовища по вул. 
Мельникова, 44.  

Виклад основного тексту матеріалів 

Основними вхідними данними для реалізації 
поставленої мети слугували наступні графічні 
матеріали 
[www.kby.kiev.ua/komitet/ua/reserve/art00095.html]: 
• фрагмент плану єврейського кладовища, 

створеного у 1892 році; 
• фрагмент топографічного плану м.Києва, 

створеного у 1924 році; 
• фрагмент архівного німецького аерознімка, 

створеного у 1943 році [National Archives and 
Records Administration, USA]; 

• фрагмент топографічного плану м.Києва, 
створеного у 1951 році; 

• фрагмент топографічного плану м.Києва, 
створеного у 1957 році; 

• фрагмент топографічного плану м.Києва, 
створеного у 1969 році; 

• фрагмент архівного Радянського аерознімка, 
створеного у 1979 році; 

• фрагмент топографічного плану м.Києва 
створеного у 2008 році; 

• фрагмент сучасного топографічного плану 
м.Києва 2017 року. 

Цвинтарна будівля по вул. Мельникова, 44 
була відображена ще на плані єврейського 
кладовища 1892 року (рис.1) 
[https://uk.wikipedia.org/wiki/Лук%27янівське_євре
йське_кладовище]. На цьому плані вона позначена 
літерою «Б» і в умовних позначеннях підписана, 
як будівля для відспівування мерців. 

 
Рис.1. Фрагмент плану єврейського 
кладовища створеного у 1892 році 

На цьому плані видно, що ділянки під 
поховання підходили під саму будівлю, а вільна 
від поховань територія знаходилась лише зі 
сторони центрального входу на кладовище. 
На плані створеному у 1924 році (рис.2,а), 

територія єврейського кладовища на якому є 
найбільш повною, видно, що межі поховань так 
само як і на 1892 рік, доходять до самої будівлі з 
західної та північної сторони, але із південної 
сторони є прямокутна ділянка на якій немає 
позначення поховань. Аналізуючи архівний 
аерознімок 1943 року [Глушаков С.В., 2006] 
(рис.2,б) та ж ділянка так само інтерпретується 
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окремо від решти поховальних територій. Можна 
припустити, що ця ділянка була початково 
запроектована під поховання, але була 
використана в останній момент, або для поховань 
видатних особистостей, оскільки на подальших 
картографічних матеріалах вона окремо не 
виділялась. 

 
а 

 
 б 

Рис.2. Фрагмент топографічного плану 
м.Києва створеного у 1924 році (а) та 

фрагмент архівного німецького аерознімка 
створеного у 1943 році (б) 

Починаючи з 1951 року (рис.3а) на топограф-
фічних планах поруч з будівлею кладовища (із 
західної сторони) з’являється прибудова витяг-
нутої багатокутної форми. Ця ж прибудова 
відображена і на плані 1957 року (рис. 3б). Це 
свідчить про те, що з 50-х років минулого століття 

вже почалась поступова руйнація єврейського 
кладовища. 

  
а 

 
 б 

Рис.3. Фрагмент топографічного плану 
м.Києва створеного у 1951 році (а) та 
фрагмент топографічного плану м.Києва 

створеного у 1957 році (б) 
Дана прибудова зустрічається на картогра-

фічних матеріалах до 1969 року (рис.4а). На 
радянському аерознімку 1979 року (рис.4б) ця 
прибудова вже не інтерпретується. Починаючи з 
плану 1969 року видно як територія єврейського 
кладовища зазнала руйнацій та перебудов.  
На топографічному плані 2008 року на місці 

вищезгаданої прибудови вказано розташування 
нової кам’яної нежилої одноповерхової будівлі 
(рис.5).  
Але на сучасному плані цієї будівлі вже немає, 

натомість неозброєним оком видно значну добу-
дову колишньої будівлі єврейського кладовища із 
північної сторони (рис.6). 
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Рис.4. Фрагмент топографічного плану 
м.Києва створеного у 1969 році (а) та 

фрагмент архівного Радянського аерознімка 
створеного у 1979 році (б) 

 
Рис.5. Фрагмент топографічного плану 
м.Києва створеного у 2008 році  

 
Рис.6. Фрагмент сучасного топографічного 

плану м.Києва 

Аналізуючи сучасні космічні знімки, можна 
зробити висновок, що дана добудова з’явилася 
в 90-і роки минулого століття. 

Висновки 
Проаналізувавши історію розвитку досліджу-

ваної території за картографічними і аеро- 
матеріалами з 1892 року по теперішній час, можна 
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 сказати, що як підоснову треба використовувати 
топографічний план 1924 року, як найбільш 
чіткий архівний матеріал, який висвітлює межі  
поховань в околі будівлі кладовища та фрагмент 
сучасного плану для порівняння розташування 
сучасної, розбудованої будівлі відносно 
поховань. В результаті досліджень виявлено, що 
будівля зазнавала добудов в 90-их роках 
минулого століття, а територія новколо неї 
містить поховання, шо унеможливлює побудову 
відповідного комплексу. 
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The aim of the work is to determine whether the 
building was completed on the 44 Melnikov str. In 
Kyiv and whether there is a burial place of the former 
Jewish cemetery around it. Having analyzed the 
history of the development of the territory under study 
by cartographic and aerospace materials from 1892 to 
the present, we can say that as a basis, the 1924 
topographical plan should be used as the clearest 
archival material that covers the boundaries of graves 
in the vicinity of the cemetery building and a 
fragment of the modern plan for comparing the 
location of a modern, rebuilt building with respect to 
graves. As a result of the research, it was discovered 
that the building was undergoing completion in the 
90s of the last century, and the territory of the 
newcomb contains a burial ground that makes it 
impossible to construct the corresponding complex. 

Keywords: memorial complex, holocaust, archival 
cartographic materials, archival aerial images, Babyn 
Yar 
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Мета статті: визначити особливості Другого 

(Францисканського) топографічного знімання 

Галичини та Буковини. 

Наукова новизна: подальшого розвитку набу-

ло дослідження історичного процесу топограф-

фічного картографування Галичини та Буковини у 

XIX столітті. 

Основні результати: Висвітлено історію про-

ведення Другого топографічного знімання, визна-
чено відмінності між картографічними матеріа-

лами Першого (Йосифінського) та Другого (Фран-

цисканського) знімань.  

Ключові слова – Францисканське знімання, 

Йосифінське знімання, тріангуляційна мережа, 

Галичина, Буковина, кадастрова зйомка, топогра-

фічне картографування. 

Вступ 

Австрійська військово-топографічна служба у 

другій половині ХVІІІ–ХІХ ст. по праву вважалася 

однією з найкращих у Європі. Францисканське 

знімання, виконане військовими топографами в 
Австрійській імперії у XIX ст., охоплювало 

величезну територію та залишило помітний слід у 

розвитку картографування австрійських земель і 

відповідно Галичини та Буковини.  

Картографування земель Австро-Угорщини 

досліджували насамперед австрійські вчені Я. 

Роськевич, В. Гаардт фон Гартентурн, О. Реґель, 

Е. Бернляйтнер, Р. Месснер, Я. Дьорфлінгер та ін. 

Картографування польських земель, що увійшли 

до складу Австро-Угорщини, досліджували І. 

Леваковський, Б. Ольшевич, В. Григоренко, Б. 
Красовський, А. Коняс, Ф. П. Фалющак, Й. 

Вольський, А. Аффек та ін. [Konias, 2016]. 

Картографування підавстрійських українських 

земель залишається до сих пір найменш дос-

лідженою темою. Серед українських дослідників 

цією проблематикою займались Петришин Г. П., 

Кришталович У. Р., Сосса Р. І., Падюка Н. В.  

Окремо зазначимо наукові видавничі проекти з 

відтворення картографічних й описових 

матеріалів Першого топографічного знімання, які 

реалізовані чи реалізуються у низці європейських 

країн, чиї землі у XIX ст. входили до складу 

Австрійської імперії. Особливе місце серед них 

займає проект «Галичина на Йосифінській 

топографічній карті 1779-1783», яким опікуються 

польські вчені з Педагогічного університету в 

Кракові та Інституту історії Польської академії 

наук (осередок у Відні) [Bukowski, Капраль 2013]. 

Актуальність теми дослідження обумовлена 

потребою вивчення історії картографування захід-
ноукраїнських земель, які у 1772-1918 рр. входили 

до складу Австро-Угорщини, а також для вивчен-

ня фізико-географічних і соціально-економічних 

змін на місцевості, що відбулися в результаті 

природних процесів і людської діяльності.  

Основна частина 

У ХІХ ст. Галичина та Буковина перебували у 

складі Австрійської імперії, яка була другою за 

територією в Європі (676,5 тис. км2) і третьою за 

чисельністю населення (понад 51 млн. осіб). З 

1867 р. імперія стала дуалістичною (двоєдиною) 
Австро-Угорською монархією. До її складу, крім 

власне австрійських та угорських земель, входили 

землі Чехії, Моравії, Сілезії, Гарцу, Далмації, 

Крайни, Істрії, Трієсту, Трансільванії, Хорватії, 

Славонії, Баната, Словаччини, порту Фіуме (нині 

Рієка), а також українські землі Галичини, 

Буковини та Закарпаття [Литвин,2005].  

Імперією впродовж багатьох століть керувала 

династія Габсбургів, чиє правління залишило 

глибокий слід у середньовічній та новій історії 

Європи. Австрія найбільшого розквіту набула під 

час правління імператриці Марії-Терезії.  
Після Першого поділу Польщі 1772 р. 

Габсбурги інкорпорували Галичину. У 1774 р., 
скориставшись російсько-турецькою війною 

(1768–1774), Австрія окупувала Північну Буко-
вину  й приєднала її до Галичини. З середини 

ХVIII ст. і до розпаду Австро-Угорщини у 1918 р. 
правителями імперії були Марія-Терезія (1740–

80), Йосиф II (1780–90), Леопольд II (1790–92), 
Франц (1792–1835, від 1804 – імператор Австрії 

під іменем Франц I; 1792–1806 – германський 
імператор під іменем Франц II), Фердинанд I 

(1835–48), Франц-Йосиф I (1848–1916), Карл I 
(1916–18) [Литвин, 2005]. 

Після входження Галичини та Буковини до 
складу Австрії і до початку Першої світової війни 

стан картографування їх території визначався 
передусім розвитком картографування в австрій-

ській державі. У цей час визначального значення 
набуває використання тріангуляційного методу 

при проведенні топографічних знімань місцевості, 
розвиток військового велико-масштабного топо-

графічного картографування, виконання робіт зі 
створення та ведення кадастру земель, у самостій-

ний напрям відокремлюється тематичне та 
спеціальне картографування.  

134

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rosijsko_turetska_1768
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rosijsko_turetska_1768
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bukovyna_Pivnichna
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bukovyna_Pivnichna
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mariya_Tereziya
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Yosyf_II
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Frants_J


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

Австрійська військова топографічна служба 

тоді по праву відносилась до найкращих у Європі. 

Тогочасні австрійські картографічні напрацю-

вання (перше та друге військові топографічні 

знімання, галицький кадастр, спеціальна карта 

масштабу 1:75 000 та ін.) становлять золотий фонд 

картографування Галичини [Сосса, 2016]. 

З другої половини ХVIII століття в Австрії 

використовували власну неметричну систему мір, 

у тому числі й при виконанні геодезичних, 
топографічних і картографічних робіт. У 1756 р. 

імператриця Марія-Терезія видала основополож-

ний патент мір, вслід за яким у 1760 р. вийшов 

загальний закон про уніфікацію мір в Австрії : 1 

віденський кляфтер (1,896484 м) = 6 віденським 

ступням = 72 віденьским дюймам (цоллям) = 864 

віденським лініям. Ця система мір лежала в основі 

першої (1764-1787) і другої (1806-1869) австрій-

ських військових топографічних зйомок. 

В Австрії з 1763/1764 по 1787 р. австрійським 

Генеральним квартирмейстрерством з військовою 
метою виконувалось у масштабі 1:28 800 Перше 

військове топографічне знімання, яке увійшло в 

історію за іменем наступника кайзера як Йосифін-

ське картографування. У Галичині знімальні робо-

ти проводились у 1779-1782 р. під керівництвом 

підполковника Фрідріха фон Міга. Тому укладена 

на основі знімань на 413 аркушах рукописна 

Йосифінська карта Галичини та Володимирії 

відома в Україні як «карта Міга» (рис.1, 2). Карта 

доповнена спеціально створеними шістьма томами 

«Військового опису» з географічною та статис-

тичною інформацією військового спрямування. 
Планувальну структуру населених пунктів 

Галичини, зображених на цій карті, докладно 

опрацювала Г. П. Петришин [Петришин,2006]. 

Перше військове топографічне знімання тери-

торії Буковини, на відміну від інших корон-них 

країв, було проведене в 1773-1775 рр. у масштабі 

1:57 600. Рукописна Йосифінська карта Буковини 

того ж масштабу була укладена на 72 аркушах.  

Хронологічно перше знімання Галичини вико-

нав у масштабі 1:72 000 в 1773-1774 рр. Йозеф 

Лізґаніґ. Укладена за матеріалами знімання карта 
(на 79 аркушах) для зручності використан-ня у 

1778 р. зменшили до масштабу 1:144 000. 

Кінцевий варіант карти Й. Лісґаніґа був виданий у 

1790 р.у Відні на 49 аркушах у масштабі 1:288 

000. Із незначними змінами у 1824 р. карту було 

перевидано Генеральним квартирмейстерством на 

33 аркушах з відображенням понад 10 тис. 

населених пунктів [Кришталович,1998]. 

У 1785-1788 рр. в Галичині проводяться перші 

кадастрові знімання земель, які отримали назву 

Йосифінського кадастру. Згідно з інструкцією 

(1824) кадастрові знімання базувались на загаль 
нодержавній мережі тріангуляції, проводились у 

масштабі 1:2 880 для неміської території й у 

масштабі 1:1 440 для міст і були завершені в 

Галичині в 1849 р. Кадастрові карти були створені 

на кожну громаду і містили докладну географічну 

ситуацію в її межах. З часом кадастрові карти 

застаріли, тому у 1878-1879 рр. вони були онов-

лені [Сосса, 2016].  

 

Рис. 1. Схема нарізки аркушів Йосифінської 

карти Галичини та Володимирії 

 

Рис.2. Аркуш Йосифінської карти, м.Броди 

Оскільки Перше військове топографічне зні-

мання австрійської імперії не опиралось на тріан-

гуляційну мережу і з часом застаріло, то ще у 1806 

р. були розпочаті роботи з Другого військового 

топографічного знімання території держави (в 

історії відоме як Францисканське знімання). 

Зйомки виконували у масштабі в 1 віденському 

дюймі – 400 махових сажнів (1: 28 800) у 

поперечній квадратній проекції Кассіні, міста 

знімались у масштабі 1:14 400. Геодезичною осно-

вою знімань були пункти кадастрової тріагуля-

ційної мережі. Знімання тривали до 1869 р. й 

аналогічно першому проводились поетапно в 

межах коронних країв. Зйомки виконувались для 

військових потреб Генеральним квартирмейством, 

а з 1839 р. – Військово-географічним інститутом у 

Відні, який було організовано того ж року.  

Францисканська військова карта Галичини та 

Буковини укладена в масштабі 1:28 800 на 458 

аркушах і у рукописному вигляді зберігається, як і 

Йосифінська карта Галичини та Володимирії, у 

Військовому архіві у м. Відні (рис. 3, 4). Карта 
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створювалась упродовж тривалого часу, проте 

основна кількість аркушів карти території 

Галичини оформлена (викреслена) у 1862-1863 

рр., а території Буковини – у 1863-1864 рр.  

 

Рис. 3. Схема нарізки аркушів 
Францисканської карти Галичини та 

Буковини 

 

Рис.4. Аркуш Францисканської карти 

Галичини та Буковини, 1862-63 рр. 

Францисканська карта відзначається дуже 

докладною географічною основою з великою 

кількістю умовних знаків, на ній підписано багато 

назв – крім назв населених пунктів і гідрографії 

подані назви лісів, урочищ, місцевостей тощо. За 

топонімічним навантаженням карта значно пере-

вершує Йосифінську карту. Містить найдо-

сконаліше відображення адміністративно-терито-

ріального поділу Галичини та Буковини у складі 

Австрійської імперії. На карті показані державний 

кордон, адміністративні межі провінцій, округів, 

районів та громад (староств). На кожному аркуші 

карти справа розміщена таблиця населених 

пунктів, зображених на карті, із зазначенням до 

якого округу, району, громади вони відносяться. 

Крім того подано статистичні дані по кожному 

населеному пункту щодо кількості будинків і 

хлівів, чисельності людей і коней. 

На основі Другого знімання було видано у 

Відні на високому рівні велику кількість 

картографічних творів: 

Спеціальні карти земель Корони масштабу 1: 

144 000, серед яких Зальцбург (15 арк., 1811-

1813), Моравія та Сілезія (20 арк.,1844), Богемія 
(38 арк., 1847-1860), Угорщина, Хорватія, 

Славонія та військовий кордон (141 арк.,1869-

1879, незавершені) та ін.;  

Генеральні карти масштабу 1: 288 000, серед 

яких Зальцбург (1 арк., 1812 р.), Ломбардія і 

Венеція (4 арк.,1838), Моравія та Сілезія (4 арк, 

1846), Трансільванія (4 арк., 1863), Богемія (4 арк., 

1865) Галичина і Буковина (11 арк., 1868) та ін.; 

Адміністративна карта Угорщини масштабу 

1: 288 000 (17 арк., 1858); 

Топографічна карта центральної Італії 
масштабу 1: 86.400 (52 арк., з 1842);  

Генеральна карта Австрійської імперії 

масштабу 1: 576 000 (20 арк., 1856); 

Генеральна карта Центральної Європи 

масштабу 1: 576 000 (47 арк., 1856-1873,). 

Генеральна карта Європи масштабу 1: 2 592 

000 (25 арк., 1845-1847,).  

Карта Австро-Угорської монархії масштабу 

1:1 000 000 (4 арк, 1874) [Kretschmer,2004]. 

Зазначені карти видані на добрій 

топографічній основі, багатоколірні.  

1848 р. Королівство Галичини та Володимирії 
було розділене за етнічним принципом на два 

адміністративні райони Львів і Краків. 12 східних 

округів підпорядковувались Львову, 6 західних 

Кракову. 1849 р. Буковину було виділено в 

автономну провінцію (з 1861 р. – окремий 

коронний край). З 1867 р. імперія стала дуаліс-

тичною Австро-Угорською монархією, а Галичина 

отримала крайову автономію. 

У 1869-1886 рр. Військово-географічний інсти-

тут проводить третє топографічне знімання тери-

торії монархії, що базувалось на оновленій тріан-
гуляційній мережі і враховувало кулястість Землі. 

Знімання проводилось у масштабі 1:25 000. Карти 

укладені у проекції Мюфлінга розміром 7,5' за 

широтою та 15' за довготою. Територія Галичини 

знімалась у 1873-1876 рр. 

За матеріалами цього знімання у 1873-1889 рр. 

було видано “Нову спеціальну карту Австро-

Угорської монархії та окупованих областей у 

масштабі 1:75 000”. Розмір кожного аркуша карти 

становив за широтою 15', за довготою – 30', тобто 

один аркуш карти масштабу 1:75 000 укладався на 
основі чотирьох планшетів масштабу 1:25 000. 

Карти укладено в багатогранній проекції на 

еліпсоїді Бесселя, довгота від Ферро [Сосса,2012]. 

Підвищені вимоги до інструментальної точ-

ності вимірювань та впровадження фотограм-

метричних методів створення топографічних карт 
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спричинили проведення четвертої зйомки 1896-

1915 р. яка не дійшла до території Галичини. 

Висновки 

Друге (Францисканське) військове топограф-
фічне знімання стало важливим етапом топограф-
фічного картографування Галичини та Буковини. 
Одночасно з проведенням Другого топограф-
фічного знімання в Австрійській імперії прово-
дили кадастрове знімання. Поліпшення геоде-
зичної та математичної основи карт, збіль-шення 
детальності та докладності зображення геогра-
фічної основи, збагачення ономастичних даних на 
Францисканській військовій топографічній карті – 
наочне свідчення картографічного підне-сення у 
XIX ст. австрійської картографії. Багатий зміст 
карти є надзвичайно цінним джерелом для 
історичних і географічних досліджень, вивчення 
історії науки, техніки та технологій.  
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Проведений аналіз різноманітних джерел щодо 

наповнення бази даних картографічного моніто-

рингу демографічного розвитку. Визначено вимо-

ги до даних та проведена їх коротка харак-

теристика. Здійснено аналіз просторових джерел 

інформації необхідних для побудови базової карти 

спостережень, а також можливість їх атрибу-

тивного використання. Дана оцінка можливостей 
застосування різноманітних статистичних даних. 

Розглянуто джерела, які в перспективі можуть 

бути залученні до системи моніторингу демогра-

фічного розвитку. 

Ключові слова – моніторинг; картографічний 

моніторинг; демографічний розвиток; джерела 

геопросторової інформації; база даних.  

Вступ 

Функціонування сучасних картографічних 

моніторингових систем залежить від характе-

ристик та специфіки їх інформаційного за без-
печення даними. Від їх якості визначається ефек-

тивність, організація побудови системи та її робо-

ти, глибина аналізу, особливості відображення 

показників спостережень та ін. Для картогра-

фічного моніторингу демографічного розвитку 

такі джерела обумовлюються джерелами геопрос-

торової інформації [1, 2002], що сприяють інфор-

маційному забезпеченню просторовими та атрибу-

тивними даними. Однак розгляд такого 

наповнення в сучасних дослідженнях не має 

широкого представлення, що й обумовлює 

актуальність даного питання. 
Мета – провести аналіз джерел геопросторових 

даних, що мають забезпечити здійснення 

картографічного моніторингу демографічного 

розвитку регіону. 

Виклад основного матеріалу 

Основними джерелами даних для побудови 

карт демографічного розвитку, як і в більшій мірі 

й всіх соціально-економічних карт [3, 1997], 

найчастіше виступають дані картографічного та 

статистичного змісту. Підбір таких джерел слід 

здійснювати з огляду на наступні вимоги до 

даних: актуальність (відображення характеристик 

предмету, що відповідає певному часовому 

проміжку), об’єктивність (достовірність представ-

лення ситуації), оперативність і частота оновлення 

(своєчасність надходження даних і можливість 

роботи з ними без втрати їх актуальності), 

раціональність (використання мінімальних витрат 

на їх збір, обробку та зберігання), спів ставність 

(можливість порівняння даних предмету дос-
лідження, їх показників різних часових та 

територіальних періодів). Беручи до уваги, що 

така система демографічного розвитку має 

розвиватись через накопичення інформації не 

тільки про сучасний стан демографічного 

розвитку необхідним є врахування даних попе-

редніх років, а по можливості й перспективних 

(прогнозних) джерел, які надалі можуть бути 

залучені в діяльність моніторингу(рис. 1). 

 

Рис. 1. Джерела інформаційного забезпечення 

функціонування моніторингу демографічного 

розвитку 

Картографічні дані у своїй основі викорис-

товуються у якості просторової інформації для 

побудови базової карти. Вони можуть засто-
совуватись як матеріали інформаційного, довід-

никового характеру або як приклади досвіду 

картографування населення. 

На сьогоднішній день можна виділити 

наступні джерела отримання картографічних 

джерел інформації моніторингу демографічного 

розвитку: топографічні та загальногеографічні 

карти; тематичні карти та атласи, ГІС; 

державні картографічні дані, дані кадастрів; 

картографічні веб-сервіси мережі Інтернет, 

Національна інфраструктура геопросторових 

даних. 
Топографічні та загальногеографічні карти. 

Даний вид карт використовують нині, як основне 

джерело забезпечення картографічною інформа-
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цією державних органів влади та суспільства, а 

також як основа для створення геоінформаційних 

систем, карт, планів різноманітного характеру [4, 

1999]. Основною перевагою таких даних є їх 

просторова характеристика об’єктів, що дозволяє 

здійснювати географічну прив’язку даних до 

території. До позитивних моментів їх вико-

ристання слід віднести також достовірність 

просторової інформації, а головним недоліком – 

швидке «старіння» інформації на картах. 
Тематичні карти, атласи та геоінформаційні 

системи. Оцінювати такі дані слід з позицій 

джерела інформації дослідження, можливостей 

оцінки результатів та прикладів відображення.  

Загалом, можна сказати, що ці джерела є 

своєрідною базою даних населення та 

демографічного розвитку. Перевагою при цьому 

користуються саме ГІС [2, 2011], при загальному 

доступі до системи яких можна отримати не 

тільки картографічні матеріали, а й готову базу 

статистичних даних. А аналіз методики побудови 
існуючих карт дозволяє узагальнити наявний 

досвіді та напрацювання з метою його подальшого 

використання, удосконалення та створення нових 

підходів з відображення інформації на картах. 

Дані державних кадастрів, картографічні дані 

державних установ, картографічні веб-плат-

форми з доступом до картографічної інформації. 

Інформація кадастрів, картографічні ресурси 

державних органів використовують для отри-

мання інформації про певні адміністративні 

об’єкти, у випадках необхідності уточнення меж 

та об’єктів, що зазнали територіальних або ж 
атрибутивних змін. До таких систем із геогра-

фічною прив’язкою можна віднести земельний, 

водний, лісовий, містобудівний та інші види 

кадастрів. В Україні державними картографічни-

ми ресурсами з доступом до них за допомогою 

мережі Інтернет є публічна кадастрова карта, 

карта адміністративно-територіального устрою, 

інформаційні портали різних структур та рівнів 

управління. 

Картографічні веб-сервіси – це картографічні 

платформи з надання послуг та інформації гео-
просторового характеру для користувачів мережі 

Інтернет. Тут необхідно виділити дві підгрупи 

веб-сервісів: 1) ресурси, що використовують для 

геопросторової прив’язки, уточнення інформації 

про місцевість та побудови нової в мережі 

Інтернет; 2) ресурси, що надають просторову 

інформацію (базові карти, аерознімки, космо-

знімки та ін.) для подальшого локального вико-

ристання та аналізу користувачам. До першої 

категорії відносимо наступні ресурси Google 

Maps, Bing Maps, Open Street Map, Here та ін. 

Серед представників другої категорії ми звернули 
увагу більше на ресурси, що надають базову 

просторову інформацію на рівні адміністративних 

утворень, де можна виділити наступні ресурси: 

Geofabric, The Humanitarian Data Exchange, GADM 

та ін. 

Доцільним є врахування базової просторової 

інформації сусідніх держав у зв’язку із можли-

востями транскордонної співпраці та розвитку 

транскордонних проектів та досліджень, а також у 

якості прикладів. Серед таких хочемо виділити 

дані INSPIRE та базові шари територіальних 

об’єднань для цілей статистики в Європі (система 

NUTS). 
Національна інфраструктура геопросторових 

даних (НІГД). НІГД – це система, що включає 

організаційну структуру, технічні та програмні 

засоби, базові та профільні геопросторові дані, 

метадані та бази метаданих, сервіси геопрос-

торових даних, технічні регламенти, норми, пра-

вила і стандарти з питань виробництва, оновлення, 

оброблення, зберігання, постачання та викорис-

тання геопросторових даних, які є доступними на 

території України, континентального шельфу 

(морської) економічної зони [6, 2016]. В перспек-
тиві базові шари НІГД мають використовуватись 

як основні для роботи системи моніторингу, це 

сприятиме координації робіт і оновленню карто-

графічних основ, створить передумови для 

співставлення та порівняння із даними інших 

інформаційних систем та програм. У свою чергу 

НІГД отримає доступ до достовірної інформації 

про населення, як одного з елементів для напов-

нення базової інформації інфраструктури даних. 

Статистична інформація демографічного 

розвитку виступає джерелом атрибутивного 

наповнення бази даних та основним показником 
картографування. Вона є однією із найбільш 

розповсюджених видів даних, яку здійснюють 

методами опитувань та збору інформації про 

об’єкт дослідження. Серед основних статистичних 

джерел, які можуть бути використанні у роботі 

системи, потрібно виділити: дані державної 

служби статистики, дані міжнародних 

організацій, результати наукових та науково-

дослідних установ, дані місцевих органів 

виконавчої влади, державних архівів України, 

літературних джерел. Основною проблемою при 
використанні декількох статистичних джерел є 

перекривання, дублювання даних, що пов’язане з 

операціями з обчислення, групування та міграції 

даних між інформаційними базами. Тому, для 

досягнення найкращих результатів доцільним є 

використання інформації із першоджерел.  

Основними даними, що використовують для 

створення карт демографічного розвитку України 

та її регіонів є статистичні дані Державної служби 

статистики та її територіальних підрозділів. 

Ведення та наповнення статистичних баз даних 

демографічних характеристик у службі статистики 
здійснюють на основі переписів населення, 

поточного обліку населення та вибіркові статис-

тичні спостереження. 
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Найбільш достовірним джерелом їх напов-

нення є дані переписів населення. За встанов-

леною практикою та рекомендаціями ООН пере-

писи населення у більшості країн проводять раз на 

десять років (в Україні єдиний перепис населення 

проведений у 2001 р.), що дозволяє слугувати 

джерелом найбільш детальної та актуальної 

інформації про населення. Дані перепису стають 

подальшою базою для оновлення показників про 

населення в подальші роки та в між переписні 
періоди. 

Ще одним джерелом отримання даних про 

демографічний розвиток є дані поточного обліку 

населення, які отримують шляхом систематичної 

реєстрації демографічних подій у мірі їх виник-

нення [7, 2013]. Інформація про природний рух 

населення, сімейно-шлюбні відносини громадян 

отримують на основі актів цивільного стану, які 

надходять від органів державної реєстрації актів 

цивільного стану (РАЦСів). Дані про міграції 

отримують в результаті обробки талонів 
реєстрації, що заповнюють у відповідних органах 

МВС при реєстрації та знятті з обліку мігрантів. 

На основі цих даних на кінець поточного року 

вираховують чисельність населення та оновлюють 

дані про статево-вікову структуру. 

Вибіркові обстеження населення також є 

одним з основних джерел отримання інформації 

для вимірювання соціально-економічних та демо-

графічних показників населення. Такі обстеження 

проводять для виявлення основних характеристик 

населення та використовують при формуванні 

демографічної політики держави. Державною 
службою статистики проводяться вибіркові 

обстеження населення з питань економічної 

активності, умов життя, сільськогосподарської 

діяльності населення у сільській місцевості, 

соціально-економічного становища сільських 

населених пунктів та ін. 

Усі дані, отримані в результаті різних програм 

збору інформації в адміністративно-територіаль-

них одиницях України, надходять до Державної 

служби статистики, де на її основі створюють 

основну статичну інформацію, зокрема й про 
демографічну ситуацію та демографічний розви-

ток населення. 

Щодо інших статистичних джерел даних, то 

вони можуть бути використанні у якості 

допоміжних. 

Дані міжнародних організацій. Сюди не обхід-

но віднести дані відділу статистики департаменту 

з економічних та соціальних питань, фонду 

народонаселення, ЮНЕСКО та ін., які подають у 

вигляді статистичної інформації або аналітичних 

доповідей. Зазвичай такі дані розміщують на 

офіційних сайтах організацій для публічного 
доступу до них.  

Результати досліджень наукових та науково-

дослідних установ України. Сюди необхідно від-

нести інформацію, отриману в результаті наукової 

діяльності в межах наукових проектів та дос-

ліджень. До таких досліджень наприклад слід 

віднести соціологічні дослідження, які проводить 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. 

М. В. Птухи, Інститут соціології Національної 

академії наук України та інші установи.  

Дані органів місцевої виконавчої влади. Це, 

інформація, яку переважно використовують для 

аналізу стану адміністративної одиниці та її 
характеристик, в тому числі демографічних, за 

річний період. Прикладом можуть слугувати 

соціально-економічні паспорти адміністративних 

одиниць територій, які складають щорічно для 

характеристики територій як форми звітності, а 

також як один з елементів публічної інформації 

для громадян. Найбільш актуальним рівнем 

відображення такої інформації на сьогодні є 

районний адміністративний рівень. В той же час 

вони характеризуються не однорідністю у формі 

представлення даних, відсутністю єдиної мето-
дики та форми збору даних для адміністративних 

одиниць (нині такі методи та форми отримання 

визначаються самими органами місцевої влади). 

Дані державних архівів. Такі дані можуть бути 

використанні для наповнення бази даних дос-

ліджень, розширення досліджень демографічного 

розвитку. Наявність таких даних дозволяє здій-

нювати глибокий аналіз демографічного розвитку 

населення. Основними проблемами при цьому є: 

ступінь інформативності показників даних, наяв-

ність та охоплення даних різних часових періодів, 

що залежить від наявних архівних фондів. 
Інформація із літературних джерел може бути 

використана у якості інформації про населення 

минулої епохи. Сюди необхідно віднести статті, 

книги, записи експедицій та ін. Але потрібно 

зважати на те, що вони часто не мають точної 

геопросторової прив’язки, сама ж інформація є не 

структурованою, та може містити не точні або ж 

не коректні дані. При чому виділяють два види 

такої інформації [5, 2004]. Це звичайні книги, 

статті, що мають розосереджений характер в 

регіональному та тематичному напрямах, вони 
потребують додаткової каталогізації та операцій 

щодо формувань єдиної системи. Загальні 

тематичні книги та матеріали певної тематики і 

регіону та вміщують предметний опис дос-

ліджуваної території, наприклад, етно-статистична 

експедиція Павла Чубинського. 

Всі вище описані джерела просторових даних, 

що використовуються або можуть бути 

використанні для відображення характеристик 

демографічного розвитку на картах є основними. 

Але також необхідно врахувати перспективи для 

розширення інформаційного забезпечення моніто-
рингу, залучення інших джерел (допоміжних), які 

можуть в перспективі бути використанні у моніто-

рингу. До допоміжних джерел варто віднести дані 
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дистанційного зондування землі, дані краунд-

сорсингу, великі дані (BigData). Таку інформацію 

можна залучати безпосередньо в моніторинг або ж 

використовувати для аналізу та синтезу отри-

маних результатів і створення нової інформації. 

Використання допоміжної інформації може 

значно збільшити цінність результатів спосте-

режень, розширити тематику сучасних демогра-

фічних та соціальних досліджень. 

Висновки 

Здійснений аналіз існуючих джерел надав 

змогу виділити основні види інформації, які 

можуть бути використанні для наповнення та 

роботи системи картографічного моніторингу 

демографічного розвитку. Рівень забезпечення 

ними можна оцінювати нині як задовільний. Щодо 

даних просторового характеру то вони в більшій 

мірі на сьогодні забезпечуються за рахунок 

загальногеографічних карт із характеристиками 

адміністративно-територіального поділу. Однак 

актуалізується питання інфраструктури геопросто-

рових даних, яке могло вирішити питання з 

єдиною базовою основою для різних спосте-

режень, покращити ситуацію із оновлення та 

використання базової просторової інформації для 

аналітичних цілей. Забезпечення атрибутивною 

інформацією найбільш доцільно здійснювати за 

рахунок даних служби статистики України та її 

підрозділів. Встановлено, що з метою розширення 

та покращення реалізації моніторингу в перс-

пективі можливим буде використання допоміжних 

джерел даних, що дозволить розширити тематику 

застосування та аналізу системи спостереження. 
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Розглянуто методику визначення температур 

підстилаючої поверхні за супутниковими знім-

ками сузір’я Landsat. Досліджено просторово-

часовий розподіл тепла поверхні водойми 
охолоджувача в період 2000-2018 рр. Встановлено 

закономірності зміни температур водного об’єкта 

за зазначений період.   

Ключові слова – водойма охолоджувач, евтро-

фікація, супутникові знімки тепловий режим. 

Вступ 

Останнє десятиліття у зв’язку з глобальним 

потеплінням суттєво змінились температурні ре-

жими водних об’єктів. Це напряму впливає на 

екологію, оскільки температура поверхні водойм є 

одним із вирішальних факторів евтрофікації 
(збагачення водойм біогенними елементами) 

[Тучковенко, 2018]. 

Викид нагрітої води тепловими чи атомними 

електростанціями є причиною суттєвого зростання 

температури води в водоймах-охолоджувачах, що 

в поєднанні із зростанням температур повітря 

може призвести до негативних наслідків водної 

екосистеми. Зміна середньорічної температури 

призводить до дисбалансу між процесами проду-

кування та деструкції. Для розвитку ціанобактерій 

та хлорофілів сприятлива температура становить 

від +20 до +35°С, температура +29°С є опти-
мальною для їх росту [Lürling, 2013]. 

У рамках моніторингу якості, температура 

води постійно контролюється наземними вимірю-

ваннями. Використання дистанційних методів мо-

ніторингу дозволить суттєво підвищити просто-

рову роздільність та розширити часовий ряд 

досліджень. 

Найбільш поширеним засобом дистанційного 

збору даних – є супутникові системи. Враховуючи 

тривалість функціонування, спектральну та прос-

торову роздільність, періодичність знімання, су-
путники сузір’я Landsat є оптимальним інстру-

ментом для виконання зазначених робіт.  

Мета 

Визначення просторового та часового розпо-

ділу температур поверхні водойми охолоджувача 

Хмельницької АЕС за супутниковими знімками.  

Вхідні дані 

Для виконання досліджень, з використанням 

сервісу геологічної служби Сполучених Штатів 

Америки Earth Explorer, завантажено 16 знімків 

(табл. 1) отриманих у період 2000-2018 рр. з 

кратністю в 1 рік. Переважна більшість отриманих 
знімків зроблена в серпні місяці, в період макси-

мального накопичення тепла водними об’єктами. 

Таблиця 1 

Ідентифікатори супутникових знімків 

№ 

п/п 

Ідентифікатор 

знімка 

№ 

п/п 

Ідентифікатор 

знімка 

1 LT05_…_20000816_… 9 LT05_..._20090816_... 

2 LE07_..._20010818_… 10 LT05_..._20100803_... 

3 LT05_..._20030816_... 11 LC08_..._20130820_... 

4 LT05_..._20040818_... 12 LC08_..._20140814_... 

5 LT05_..._20050821_... 13 LC08_..._20150810_... 

6 LT05_..._20060817_... 14 LC08_..._20160828_... 

7 LT05_..._20070719_... 15 LC08_..._20170815_... 

8 LT05_..._20080822_... 16 LC08_..._20180806_... 

Виклад основного матеріалу 

Опрацювання даних виконувалось в програм-

ному продукті QGIS з інстальованим модулем 

Land Surface Temperature [Isaya, 2016]. Для 

автоматизації опрацювання написано скрипт з 

використанням мови програмування Python. 

Визначення температури поверхні за супутни-
ковими знімками отриманими сенсорами TM, 

ETM+, TIRS здійснювалася за відомими алго-

ритмами [Handbook , 2011; Landsat 8, 2018]. 

Алгоритм перетворення вихідних значень у 

значення температури поверхні представлено на 

рисунку 1. 

Для дослідження часових змін шляхом векто-

ризації виділено область інтересів, таким чином, 

щоб у неї було включено лише ті пікселі, котрі 

стосуються водойми. 

Результати 

У результаті, побудовано масив ґрідів на яких 

чітко видно просторовий розподіл тепла по по-

верхні водойми. На більшості зображень конвек-

ційні теплові потоки спрямовані у західному 

напрямку від точки скидання нагрітої води. 

З використанням інструментів статистики 

сформовано часові ряди, максимальних, мінімаль-

них та усереднених температур за зазначений 

період. За допомогою методу найменших квад-

ратів побудовано лінію тренду.  
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Рис. 1. Послідовність конвертації вихідних 

даних в значення температури  

Динаміку часових змін температури представ-

лено  на рисунку 2. 

 Рис. 2. Візуалізація часового ряду температур 

поверхні водойми 

Висновки 

Супутникові знімки Landsat є важливим 

джерелом високоякісних даних про температуру 

поверхні, за умови правильної інтерпретації су-

путникових даних, точність визначення темпе-
ратури є досить високою. 

Роздільності термічних каналів супутників 

Landsat достатньо для дослідження характеру кон-

векційних потоків на поверхні водойм охолоджу-

вачів.

Протягом дослідного періоду прослідковується 

чітка тенденція до зростання температури 

поверхні водойми, за умови збереження якої стан 

її водної екосистеми в найближчі роки суттєво 

погіршиться.   
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Запропоновано здійснювати оцінку стану 

геодезичного забезпечення методом побудови 

гексагональних полігонів. Порівняноодержані 

результати з іншими існуючими методами 
геоінформаційного аналізу (побудови буферних 

зон радіусів кругів та полігонів Тиссена-

Воронного). Виявлено переваги та недоліки 

означеного методу на прикладі території 

Первомайського району (Миколаївської 

області). 

Ключові слова: геодезичне забезпечення, 

ГІС, державна геодезична мережа України, 

гексагональні полігони, буферні зони, полігони 

Тиссена-Вороного. 

Вступ 

На сьогоднішній день в Україні викорис-

товується геодезична мережа побудована 

протягом 50-90-х років минулого століття, яка 

задає на всій території країни референцну 

систему координат 1942 року та Балтійську 

систему висот 1977 року. Нині існуюча 

Державна геодезична мережа та система відліку 

принципово не забезпечують потреб країни. 

Загальний стан ситуації в державі у означеній 

сфері засвідчує наявність серйозних проблем, 

які потребують невідкладного вирішення, 
виходячи з інтересів забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку України і, що 

особливо нині актуально, - національної безпеки 

та оборони. 

Сучасні підходи до планування програм 

розвитку регіонів та реалізації означених 

заходів потребують забезпечення актуальними 

картографічними творами. Наявні публікації 

переконливо засвідчують про недостатню 

кількість пунктів Державної геодезичної мережі, 

що в свою чергу не завжди дає можливість 

використання їх для контролю й оцінювання 

точності вимірів під час створення велико-

масштабних знімальних основ [Бурак К.О, 

2015]. 

В Україні на галузевому рівні, в державних 

адміністраціях, органах місцевого 

самоврядування, кадастрових та інформаційних 

центрах започатковані та реалізуються проекти 

створення ГІС різного спрямування і охоплення 

території. Об’єктивно зростають обсяги 
геопросторових даних та суспільні витрати на 

їхнє створення, супроводження і використання.  

Наразі забезпеченість топографічними 

продуктами, яка безпосередньо пов’язана з 

геодезичною основою є незадовільною. Аналіз 

картографічного забезпечення демонструє, що 

68% українських топографічних карт усіх 

масштабів створено або оновлено в 1981-90 рр.; 

28%–в 1991-05 рр.; 1%–1995 р.Спостерігаються 

тенденції недотримання строків, передбачених 

«Основними положеннями створення та 
оновлення топографічних карт на територію 

України». В свою чергу реалізацію якісних 

сучасних підходів щодо управління населеними 

пунктами можливо здійснювати покладаючись 

виключно на актуальні великомасштабні 

картографічні твори. 

Постановка проблеми 

В фахових літературних джерелах для 

дослідження стану геодезичного забезпечення 

на сьогодні пропонується два методи 

геоінформаційного аналізу – просторовий аналіз 

за допомогою побудови буферних зон радіусів 
кругів нормативно встановлених 

розмірів[Білокриницький С.М., 2001] та 

зонування території полігонами Тиссена-

Воронного[Гуцул Т.В., Писаренок О.В., 2017]. 

Використання полігональних об’єктів у 

формі гексагонів (правильних шестикутників) 

має ряд теоретичних переваг, однак в контексті 

даної задачі подібних досліджень не виявлено. 

Аналіз останніх досліджень 

В сфері державного геодезичного 

забезпечення спостерігаються тенденції якісної 

модернізації. Зокрема з 2 січня 2013 р. 

фахівцями НДІ «Геодезії і картографії» 

створено геоінформаційний ресурс – геопортал 

Державної геодезичної мережі. З 14 травня 

2015 р. функціонує його друга версія з 

розширенням функціональних можливостей, й 

збільшенням інформативності. 

22 лютого 2018 р. 
Держгеокадастромпрезентувано прототип 

Національної інфраструктури геопросторових 

даних в Україні, котрий в перспективі буде 
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розгорнуто на всю її територію. Сформована 

концепція покликана суттєво оптимізувати 

управління всіма ресурсами та процесами, і 

включає зокрема і топографо-геодезичне 

забезпечення. Створення інтероперабельних 

систем геопросторової інформації забезпечить 

можливість подальшої інтеграції України у 

світовий, та зокрема європейський економічний 

і інформаційний простір. 

Мета 

Виявлення та оцінка можливості 

застосування гексагональних полігонів для 

оцінки стану геодезичного забезпечення 

території. Досягнення поставленої цілі 

здійснювалося шляхом побудови гексагональної 

сітки навколо пунктів державної геодезичної 

мережі в межах Первомайського та суміжних 

адміністративних районів і обчисленням площі 

території, на якій можливе геодезичне 

забезпечення для масштабного ряду 1:2000, 

1:5000, 1:10000, 1:25000 без порушення чинних 
нормативних вимог. Порівняння одержаних 

значень площ з геодезичним забезпеченням 

іншими методами дозволить сформувати 

відповідний висновок. 

Методика 

Формуємо картографічну основу у вигляді 

полігонів адміністративних утворень 

завантажуючи їх з сервісу геопорталу 

«Адміністративно-територіального устрою». 

Вона обов’язково повинна містити межі 

суміжних районів, оскільки розташовані в них 

геодезичні пункти здійснюватимуть 

опосередкований вплив на можливість 

геодезичного забезпечення досліджуваного 

району. Значення географічних координат 

пунктів вилучаємо з геопорталу «Державна 

геодезична мережа України». 

Державну геодезичну мережу 

Первомайського району складають 26 пунктів 

розташованих в межах полігону загальною 

площею 1342 км2. Опосередкований вплив за 

різних масштабів створюваних картографічних 

творів здійснюють ще 12 пунктів розташованих 

в 6 суміжних адміністративних районах. 

Реалізація методу буферних зон полягає у 

тому, що густота геодезичних пунктів 

розглядається як кола (буферні зони), створені 

навколо геодезичних пунктів (рис. 1). 

Визначення площі таких кіл здійснюється 

відповідно до нормативних вимог. Для 

геодезичного забезпечення топографічної 

зйомки встановлено наступні норми пунктів та 

реперів ДГМ для зйомок: 

а) у масштабі 1:25000 і 1:10000 – 1 пункт на 

30 км2 і 1 репер на трапецію масштабу 1:10000; 

б) у масштабі 1:5000 – 1 пункт на 20-30 км2 і 

1 репер на 10-15 км2; 

в) у масштабі 1:2000 і більше – 1 пункт на 5-

15 км2 і 1 репер на 5-7 км2; 

г) на забудованих територіях щільність 

пунктів державної геодезичної мережі повинна 

бути не меншою, ніж 1 пункт на 5 км2. 

 
Рис. 1. Побудова буферних зон 

Оскільки у методиці використовується 

формула площі кола, яка є заданою, то можна 

визначити відповідні радіуси, які наведені у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Значення радіусів кіл для топографічних 

карт і планів масштабного ряду 1:25000–1:2000 

Масштаб Площа S, км2 Радіус R, км 

1:10000-1:25000 30 3,090 

1:5000 20 2,523 

1:2000 15 2,185 

Для обчислень застосуємо формулу 1: 

   (1) 

Від пунктів ДГМ в середовищі ГІС нанесемо 

визначені радіуси зазначені в табл. 1. Одержані 

буфери слід згрупувати та вилучити відносно 

адміністративної межі досліджуваного району. 

Обчислити значення площі утвореного 

полігону. В результаті, на схематичному 

зображені можлива поява розривів («білих 

плям»), місць, котрі не вкриті радіусами 

відповідних кіл. Це означає, що топографічні 
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карти (плани) створити на задану територію 

неможливо без порушення нормативних вимог. 

Побудова полігонів Тиссена-Вороного 

здійснюється автоматично в середовищі ГІС за 

точковим шаром пунктів ДГМ, і полягає у 

пропорційному розподілі точок за полігонами 

(рис. 2). При цьому, кожен полігон може 

містити виключно одну точку (в даному 

випадку – пункт), і будь-яке місце в його межах 

знаходиться ближче до зв’язуючої точки, ніж до 

точки іншого полігону. Побудованіполігони – 

це максимально ефективні зони для виконання 

геодезичних робіт за умови, якщо площа 

полігону не перевищує нормативно 

встановлену. Відповідно, полігонам слід 

повернути значення площ та вилучити від них 

нормативні значення для кожного із масштабів. 

 
Рис. 2. Побудова полігонів Тиссена-Вороного 

Застосування гексагонів передбачає 

побудову сітки правильних шестикутників за 

елементами розрахованих значень сторони та 

радіусу (рис. 3). 

 
Рис. 3. Елементи гексагону: 

– периметр; – площа; – радіус; – радіус; – 

центр; –сторона; –описана окружність; – 

окружність вписана 

Цій фігурі властиві переваги для 

проектування, оскільки: 

1) всі сторони гексагона рівновіддалені;  

2) всі кути гексагону рівні 120°; 

3) гексагони вкривають площину без 

розривів та накладень. 

 
Рис. 4. Побудова сітки гексагональних полігонів 

Знаючи нормативно встановлене значення 

площі для кожного із масштабів розрахуємо 

розміри елементівпобудови гексагонів для 

кожного із масштабів. При відомому радіусі  

описаного довкола правильного шестикутника 

окружність сторони  має таке саме значення, 

як і радіус  описаний довкола окружності 

шестикутника. 

При відомому радіусі  окружності вписаної 

в правильний шестикутник сторона  

обчислюється як співвідношення двох радіусів 

вписаних в правильний шестикутник 
окружності та квадратного кореня із числа 3 (2). 

   (2) 

Розраховані значення елементів занесемо до 

табл. 2. 
Таблиця 2. 

Значення розмірів елементів гексагонів 

для топографічних карт і планів 

масштабного ряду 1:25000-1:2000 

Масштаб Сторона α,км Радіус 

r,км 

1:10000-1:25000 3,398 2,943 

1:5000 2,774 2,402 

1:2000 2,402 2,081 

Використовуючи операцію просторового 

накладення виявимо, котрі полігони містять 

пункт ДГМ та для наочності зафарбуємо їх 

усірий колір (рис. 4). Вважатимемо, що якщо у 

полігоні наявний пункт, то його вплив 

поширюється цілковито рівномірно на всю 

територію заданої площі. 

Одразу зауважимо, що недоліком є близьке 
розташування пунктів ДГМ. Однак, такі 

випадки були цілком відсутніми при масштабах 

1:2000 та 1:5000, і трапилися лише одного разу 

при масштабах 1:10000-1:25000 з пунктами – 

Іванівка (2 клас, L360240000) та Степанівка (3 

клас, L360230000), котрі розташовані в різних 

адміністративних районах. 

Результати 

Обчислені значення площ геодезичного 

забезпечення за кожним із використаних та 
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пропонованих методів занесемо до табл. 3 для 

подальшого порівняння. 

Таблиця 3 

Порівняння геодезичного забезпечення за 

площами, де буде дотримано нормативні 

вимоги при використанні різних методів 

Площа 

покриття, 

км2 

Метод 

Масштаб 

1:2000 1:5000 
1:10000-

1:25000 

Буфернихзон 416,7 546,3 787,1 

Полігонів 

Тиссена-
Вороного 

445,5 509,5 543,6 

Гексагональних 

полігонів 
416,7 584,8 800,1 

Висновки 

Застосування методу побудови 

гексагональних полігонів загалом надало кращі 

результати для масштабів 1:5000, 1:10000, 

1:25000. Переважання способу полігонів 

Тисена-Вороного виявилося незначним, 

спричиненим впливом суміжних пунктів 

розташованих за межами району дослідження. 

Слід зауважити, що картосхема, побудована 

із застосуванням полігонів Тиссена-Вороного, 
зазнає розриву безперервності на межах 

полігонів, що зазвичай суперечить дійсності. До 

того ж характер змодельованого просторового 

розподілу значною мірою залежить від 

просторового розміщення вузлів. 

Спосіб гексагональних полігонів на відміну 

від буферних зон є перспективнішим з огляду на 

можливість реального винесення та закріплення 

в натурі 6-ти точок, що описують фігуру, тоді як 

радіус колав природних умовах місцевості річ 

доволі умовна. Місця перетину таких точок 

можуть бути перспективними для моделювання 
розвитку мережі 1-3 класів. або слугувати 

пунктами розрядних мереж та полегшувати 

подальші топографо-геодезичні вишукування в 

районах локалізації пунктів. Окрім того, 

інтерполювання з використанням решіток 

гексагональних полігонів підвищує результати, і 

дозволяє легко переходити до TIN-моделей під 

час моделювання цифрових поверхонь. 

Різні методи дозволили встановити, що стан 

геодезичного забезпечення території району 

залишається на вкрай низькому рівні (нижчий за 
середнє значення по Миколаївській області). 

Так, приміром обчислена в результаті 

дослідження частка території із відповідним 

геодезичним забезпеченням для масштабу 

1:2000 – 31,1%; 1:5000 – 40,7%; 1:10000-1:25000 

–58,6% (методом буферних зон) та 1:2000 – 

33,2%;1:5000 – 38%; 1:10000-1:25000 – 40,5% 

(методом полігонів Тиссена-Вороного). В той 

же час, пересічний показник по Миколаївській 

області для 1:2000 – 33,7%, 1:5000 – 43,6%, 

1:10000-1:25000 – 61,4% (методом буферних 

зон) та 1:2000 – 35,2%, 1:5000 – 46,4%, 1:10000-

1:25000 – 66,8% (методом полігонів Тиссена-

Вороного). 
Таким чином, метод гексагональних 

полігонів, розглянутий для досліджуваної 
території вперше дозволив одержати значення 
для масштабу 1:2000 на рівні – 31,1%; 1:5000 – 
43,6% та 1:10000-1:25000 – 59,6%, що свідчить 
про більш раціональне використання території 
при існуючій кількості пунктів ДГМ. 

В контексті даного дослідження окрім 
застосування точніших вхідних даних 
координат (значення наведені на геопорталі з 
точністю до 1 м) доцільно в подальшому 
враховувати і показники умов території, в 
першу чергу її рельєф переходячи з абстрактної 
площини до реальної поверхні. 
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It is proposed to carry out an estimation of the 
geodetic support condition by construction of 
hexagonal landfills. Comparatively obtained results 
with other existing geoinformation analysis 
methods (construction of buffer zones of radii of 
circles and Thyssen-Voronny's polygons). The 
advantages and disadvantages of the indicated 
method are revealed on the example of the territory 
of Pervomaysky district (Mykolaiv region). 
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Метою роботи є дослідження зміни ландшафту 

приберегової території частини русла ріки 

Дністер, що має вплив на руслові процеси. Дану 

роботу виконано з метою всестороннього 
вивчення ділянки ріки Дністер від смт. Розвадів до 

м. Галич, горизонтальні деформації якої визначено 

у попередніх дослідженнях [Радзій, 2013]. 

Виконання роботи базується на використанні 

сучасних ГІС-технологій. Дослідження проведено 

на підставі космічних знімків, отриманих із 

супутників Landsat 7 та Landsat 8 за 2000 та 2018 

рр. відповідно. Застосовано один із методів 

контрольованої класифікації для розв'язання 

поставленого завдання. Отримано карти 

класифікації для ділянки площею 1988,6 кв. км. та 
виконано порівняльний аналіз даних за період 

тривалістю 18 років. 

Ключові слова – руслові процеси; ландшафт; 

космічні знімки; засоби ГІС; методи класифікації; 

контрольована класифікація. 

Вступ 

Необідність вивчення прируслової території 

при моніторингу руслових деформацій  

обумовлюється тим, що рослинність на річці та 

заплаві та рослинний покрив водозбору є 

природними чинниками, що впливають на 

характер руслових процесів, а розорювання 

водозбору та зведення лісів на цих ділянках – 

антропогенні чинники [Ободовський, 1998]. 

Використання космічних знімків та ГІС-

технологій є  ефективним методом розв’язання 

поставленого завдання.  У роботі [Бурштинська, 

2013] подано порівняльний аналіз різних методів 

класифікації із зазначенням найоптимальнішого з 

них. Дослідження [Perumal, 2010] також полягає у 

проведенні класифікації різними методами з 

метою визначення сильних та слабких сторін 

кожного із методів. Робота [Phiri, 2017] базується 

на обґрунтуванні використання знімків із 

супутникової системи Landsat при проведенні 

класифікації ландшафтів. У науковій праці [Бодня, 

2013] подано алгоритм застосування космічних 

знімків для створення тематичної карти 

ландшафту території парку.  

Мета роботи: дослідження зміни ландшафту 

прируслової території ріки Дністер з вико-

ристанням методу контрольованої класифікації. 

Методика дослідження 

Проведення контрольованої класифікації 

здійснювалося у програмі ArcMap за допомогою 

інструменту Supervised Classification (класифікація 

з навчанням. . Виконання роботи складалося із 

таких етапів :  
- завантаження мультиспектрального зображення 

та підбір спектральних каналів для ідентифікації  

тих чи інших об’єктів; 

- створення 5 еталонних вибірок в діалозі 

«Training Sample manager»: гідрографія, рілля та 

оголений грунт, ліс, рослинність та забудова. 

Вибір еталонів здійснювався із дотриманням  

таких вимог [Лялько, 2006], як 

репрезентативність, однорідність, розрізнюваність 

та подібність розподілу значень яскравості; 

- проведення аналізу параметрів кожного класу, 
створено файл сигнатур;  

- виконання класифікації зображення та 

отримання класифікованих растрів; 

- накладання спеціального фільтру з метою 

видалення поодиноких пікселів. 

Проаналізувавши спеціальну літературу, 

визначено, що одним із найефективніших 

алгоритмів контрольованої класифікції є  метод 

максимальної вірогідності. Даний алгоритм 

враховує показники середніх значень і відхилень 

класів за оцінки ймовірності, а також дозволяє 

розглянути мінливість значень яскравості в 
кожному класі. Основою цього методу виступає 

Байєсівська теорія ймовірності [Книжников, 

2004]. 

На рисунках 1-4 подано створені тематичні 

карти та атрибутивну інформацію до них.  

 

Рис. 1. Карта класифікації за знімком 2000 р. 
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Рис. 2. Таблиця атрибутів до карти 2000 р. 

 

Рис. 3. Карта класифікації за знімком 2018 р. 

 

Рис. 4. Таблиця атрибутів до карти 2018 р. 

Результати роботи 

Виконавши контрольовану класифікацію 

прируслової території від Розвадова до Галича за 

двома космічними знімками 2000 та 2018 рр. було 

отримано наступні результати: 

- площа лісів збільшилася на 26,28 км. кв.; 

- зросла кількість ріллі та оголеного грунту на 

28,53 км. кв.; 

- натомість зменшилася територія, зайнята під 
рослинністю на 99,43 кв. км; 

 - збільшилася площа урбанізованої території 

на 53,34 км. кв. 

Висновки 

Із порівняння результатів класифікації 

вибраних об’єктів встановлено вплив 

антропогенних чинників на руслові процеси, про 

що свідчить збільшення плош розорюваного 

грунту та лісових насаджень,  а також зростання 

площ  населених пунктів.  
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Main goal in this research is to investigate changes 

of landscape in the river bed territory of the Dnister 

river which has an influence on riverbed processes. 

This work was carried out with the aim of a 

comprehensive study of the Dniester River site from 

the Rozvadiv to Galich, the horizontal deformations 

of which were determined in previous researches 

[Radziy, 2018]. This work is based on the use of GIS-

technologies. One of the methods of controlled 
classification is used to solve the problem. 

Classification maps were obtained and a comparative 

analysis of data for 18 years was performed. 

Keywords – riverbed processes; landscape; space 

images; GIS tools; classification methods; supervised 

classification. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГІС ДЛЯ ГІДРО-
ЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

Бабушка А.В1, Галочкін М.К1*,  
Томаш О.В1 

1* Кафедра фотограмметрії та геоінформатики, На-
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В роботі розглянуто моделювання зон затоп-
лення за різних рівнів підняття води які спричине-
ні паводками та повенями. Підставою для гідроло-
гічного моделювання слугувала цифрова модель 
рельєфу місцевості побудована за цифровими зні-
мками отриманими з БПЛА. Ділянкою для моде-
лювання слугувала частина річки Дністер із 
ускладненим меандруванням. Для моделювання 
використано модуль HEC-RAS. Кінцевим резуль-
татом слугують ділянки затоплення для різних 
витрат води, що дає змогу оцінити потенційно 
небезпечні зони затоплення та їх площі. 

Ключові слова – гідрологічне моделювання; 
HEC-RAS; Дністер; затоплення; гідрологія. 

Вступ 

За останні роки в  Україні значно збільшилась 
кількість катастрофічних паводків та повеней, 
руйнівна сила яких постійно зростає.   
Зважаючи на їх негативний вплив на антропо-

генні системи, і пов’язані з ними соціальні та еко-
номічні втрати, можна стверджувати, що гідроло-
гічне моделювання пріоритетним для розв'язання 
прикладних задач. 
Воно дозволяє оцінити масштаби затоплень за 

різних рівнів підняття води та здійснити прогнози 
цих явищ, пов’язаних з рсловими процесами. 

Постановка завдання 

Об’єктом даного дослідження слугує частина 
русла р. Дністер, яка знаходиться між м. Самбір та 
селом Халупки Львівської області. Досліджувана 
ділянка характерна складною звивистістю харак-
тером та суттєвими плановими зміщеннями які 
досліджувались за останні 70 років [Бурштинська, 
2012]. 

 
Рис.1. Цифрова модель рельєфу досліджува-

ної ділянки 

Методика дослідження 

Візуалізація та векторизація необхідних для 
дослідження частин русла [Pan, 2013] виконувала-
ся в програмному середовищі ArcMap 10.1. (Esri, 
Redlands, California, United States).   
Для запезпечення відповідності форматів ро-

бочих файлів ArcMap та HEC-RAS існує розши-
рення HEC-GeoRAS [HEC, 2009].  

HEC-GeoRAS - це набір інструментів і утиліт 
для обробки геопросторових даних в ArcGIS за 
допомогою графічного інтерфейсу користувача. 
Інтерфейс дозволяє підготувати геометричні дані 
для імпорту в HEC-RAS та отримувати результати 
моделювання процесів, що експортуються з HEC-
RAS.   

Виклад основного матеріалу 

Вихідними даними було слугували матеріали 
експедиції, в задачу якої входили проміри глибини 
русла в частині меандра. Оскільки дно річки має 
різні позначки рельєфу дна, то такі дані суттєво 
можуть змінити площі затоплення. В результаті 
експедиції на підставі GNSS спостережень отри-
мано також координати 44 точок які вибрано на 
урізах води а також вздовж берегових ліній.  
Оскільки об’єкт є складним, його важко моде-

лювати за топографічними картами навіть серед-
ніх і великих масштабів. Тому з метою отримання 
цифрової моделі рельєфу, яка є підставою для 
проведення гідрологічного моделювання, викона-
но знімання з БПЛА Trimble UX5 з використанням 
камери Sony NEX-5R. Із розрахунків точності ви-
значення координат точок ЦМР встановлено, що 
СКП для планових координат становить 6 см; ви-
сотних координат залежно від базису знімання – 
0,21 – 0,32 м. 
Для побудови ЦМР використано спеціалізова-

не програмний продукт Pix4D. Фрагмент ЦМР 
подано на рис 1. 
Перед початком моделювання, необхідно ство-

рити файл імпорту, який містить такі шари: 
центральну лінію русла, берегову лінію, напрямні 
лінії напрямку течії та лінії поперечного перері-
зу.Шар центральної лінії русла використовується 
для встановлення мережі русла. 
Створення шару берегової лінії потрібне для 

того, щоб відділити береговий рівень води від 
приберегових зон. Напрямок течії русла, визнача-
єтьсядвома паралельними лініями паралельно бе-
регу. Лінії поперечного перерізу створюють на 
підставі ЦМР. Для забезпечення точності моделю-
вання, їх інтервал не повинен перевищувати 100 
метрів. В нашому дослідженні цей показник ста-
новить 50 метрів. Композицію всіх шарів подано 
на рис.2. Після нанесення всіх необхідних шарів 
заповнюють поля атрибутивні таблиці значення-
ми, отриманими з ЦМР. 

150



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

 
Рис.2. Композиція шарів 

Підготовка моделі річки або її ділянки в HEC-
RAS починається з побудови плану водного об'єк-
та. Вікно введення морфометричних даних Cross 
Section Data вимагає введення координат (глибини 
/ рівня і координат точок, відповідних глибин) 
профілю, відстаней між сусідніми профілями, ко-
ординат точок, відповідних урізів водної поверхні 
і значень шорсткості поверхні.  
Заповнення всіх параметрів, описаних вище, 

крім коефіцієнта шорсткості русла і заплави, ви-
конується автоматично, на основі атрибутивних 
таблиць. 
Коефіцієнт шорсткості характеризує гідравліч-

ний опір поверхні русла. Для ділянки досліджен-
ня, цей коефіцієнт для русла становить 0,035, а 
для берегів 0,60.  
В нашому дослідженні було застосовано 3 рів-

ні збільшення витрат води, які становлять 100, 200 
та 300 м3/с відносно сталого рівня. 

 
Рис.3. Зони затоплень при різних ступенях 

збільшення витрат русла

Висновки 

1. Опрацьована методика гідрологічного мо-
делювання з використанням модуля HEC-RAS. 

2. Визначно точність цифрових зображень, 
отриманих з БПЛА. 

3. Визначено зони та площі затоплень при рі-
зних рівнях підняття води. 

4. За результатами моделювання можна стве-
рджувати, що лівий берег, біля якого знаходиться 
автомобільна дорога та залізниця не відноситься 
до потенційно вразливих внаслідок затоплень ви-
сокого берега річки.  
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The paper considers the modeling of flooding 
zones at different levels of water uplift caused by 
floods and floods. The basis for hydrological 
modeling was a digital terrain model built on digital 
images obtained from UAVs. A part of the Dniester 
river with complicated meandering served as a 
modeling area. HEC-RAS module was used for 
modeling. The end result are areas of inundation for 
different water flow rates, giving the opportunity to 
assess potential areas of risk of flooding of their area. 
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Данна стаття присвячена розробці структури 

підсистеми інженерної інфраструктури 

комплексної геоінфомаційної системи (ГІС) 

аеропорту, визначенню базових та профільних 

наборів геопросторових даних,  їх атрибутивних 

характеристик. Розглядається  ГІС для управління 

господарським комплексом аеропорту. 

Ключові слова – геопросторова інформація, 
атрибутивні дані, геоінформаційна система (ГІС), 

аеропорт, інженерна інфраструктура. 

Вступ 

Господарський комплекс аеропорту являє 

собою сукупність  будівель, споруд, інженерних 

мереж, проїздів, злітно-посадкових смуг,  

аеронавігаційного обладнання, освітлювальних 

приладів, транспортних засобів, тощо (рис.1).  

 

Рис.1. Фрагмент Львівського аеропорту 

ім.Данила Галицького 

Для ефективного та злагодженого 
функціонування аеропортового комплексу аеропорти 

світу вже більше 20-ти років використовують 
комплексні геоінформаційні системи (ГІС). Їх 

функції та можливості мають широкий спектр і 
охоплюють  збір, зберігання, оновлення, візуалізацію 

геопросторової інформації, а також аналіз даних 

для прийняття управлінських рішень [1].  

Проблематикою розробки геоінформаційних 

систем для господарського управління в 

аеропортових комплексах  в Україні майже не 

займаються і публікації по даній темі практично 

відсутні. 

В науковій літературі є декілька статей  

Карпінського Ю.О., Лященка А.А., 

Грюненфельдера Т. по даній темі. Хоча ще в 2008-

2010 роках Науково-дослідним інститутом геодезії 

та картографії були проведені дослідження щодо 

створення та розробки геоінфомаційної системи 

Міжнародного аеропорту «Бориспіль», яка так і не 

була впроваджена. 

З досвідом використання ГІС в аеропортах 
можна ознайомитись в матеріалах журналу 

ArcReview, який з 1997 року на своїх сторінках 

висвітлює розробки та впровадження  

геоінформаційних  систем на основі програмного 

забезпечення  ArcGIS [4]. 

Мета 

ГІС швидко зарекомендували себе в якості 

важливого інструменту для зберігання і 

зв'язування різнопланової інформації в більшості 

сфер діяльності аеропортових комплексів. ГІС 

допомагає операторам аеропортів візуалізувати 
будь то аеронавігаційні дані, термінальні споруди, 

освітлення і знаки злітно-посадкової смуги, 

наземні, підземні та надземні інженерні мережі. 

ГІС показує відповідним фахівцям аеропорту 

оперативну картину стану всіх об'єктів, 

допомагаючи ефективно контролювати роботу 

аеропорту і його служб [2]. 

Метою данної статті є виклад результатів 

розробки структури та  підходів щодо визначення 

геопросторових даних та атрибутивної  інформації 

об`єктів  підсистеми для управління інженерною 

інфраструктурою комплексної геоінформаційної 
системи  господарського  управління аеропортом. 

Методика 

Для розробки структури підсистеми 

управління інженерною інфраструктурою, її 

функціональних можливостей, було виконано  

аналіз існуючих геоінформаційних систем 

аеропортів світу [4], геопросторових даних на 

території аеропортів, інструкції з топографічного 

знімання масштабу 1:500 [5], топографічні умовні 

знаки  масшбабів 1:500 – 1:5 000 [5], державні 

будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування 

і забудова територій» (п.11 «Інженерна 

інфраструктура») [3].   

Результати 

Геоінформаційні системи для господарського 

управління аеропортами повинні включати єдину 

базу даних геопросторових об`єктів 

інфраструктури, єдину картографічну основу,  

дані про земельні ділянки, будівлі та споруди, 
інженерні та телекомунікаційні мережі, об`єкти 

транспортної інфраструктури, злітно-посадкові 

смуги, тощо.  

Прикладні задачі, які вирішує господарська 

ГІС аеропортів, це моніторинг використання та 

охорони земель, експлуатація будівель та споруд 
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(поточний та капітальний ремонт, здача в оренду 

приміщень, тощо), інженерних мереж та 

комунікацій (експлуатація, ремонт, будівництво), 

злітно-посадкових смуг та руліжних доріжок  

(експлуатація, ремонт, моніторинг, контроль їх 

стну з фіксуванням проблем, що виникають з 

освітленням, маркуванням, розміткою, станом 

покриття, тощо). 

В даному дослідженні проводилась розробка 

підсистеми для управління інженерними 
мережами на території аеропорту. На першому 

етапі розробки було визначено структуру 

підсистеми та встановлено базові набори 

геопросорових даних аеропорту, які  включають 

єдину картографічну основу для розташуваня 

профільних наборів  інженерної інфраструктури.  

До профільних наборів були віднесені: 

світосигнальне обладнання, дренажна система, 

водопровідна мережа, побутова, напірна, зливна 

та дренажна каналізація, газопровідна мережа, 

кабельна каналізація електрозв`язку, лінії звязку, 
система відеоспостереження, теплова та 

електрична мережа, паливо-мазутопровід, 

гасопровід, пінопровід. 

На другому етапі дослідження було визначено 

атрибутивну інформацію інженерних комунікацій 

та мереж, до загальних характеристик яких 

належить: розташування комунікацій (наземні, 

підземні, повітряні); матеріал труб та каналів 

(сталь, залізобетон,  кераміка, пластик, 

металопластик); стан мережі (діючий, недіючий, в 

проекті,  будується, в резерві); прохідність каналів 

(непрохідний, напівпрохідний, прохідний); 
оглядові люки (діючі, не діючі, порушені,  

знаходяться під дорожним покритяям); шурфи 

(відкриті, для пошуку підземних комунікацій); 

тиск на газопроводах (високий, середній, низький) 

та супутні об`єкти (ковер, будка оглядова, 

контрольний пункт); напруга на лініях 

електромереж (висока, низька); тощо.  

Висотні відмітки для кожного виду інженерних 

мереж визначені відповідно до вимог 

відображення: водопровід та газопровід (кільце 

люка, земля, верх труби),  каналізація (кільце 
люка, земля,  дно лотка),   теплотраса (кільце 

люка, земля, верх труби, дно канала), 

електрокабелі (кільце люка, земля, верх блоку, дно 

низу блоку), зв'язок (кільце люка, земля, верх 

блоку, дно каналу), тощо. 

Для успішного управління експлуатаційними 

службами різних типів інженерних мереж було  

розроблено модель геоінформаційної системи, яка 

надає можливість вимірювання відстаней, 

периметру, площ, кутів, візуалізацію тематичних 

шарів, аналітичні дані щодо поточного стану, 

планового ремонту, пошкоджень на трасі або 

атрибутивних даних щодо комунікацій (кількість 

прокладок, глибина залягання, матеріал труби, 

тощо).  

Висновки 

1. Розроблена модель підсистеми управління 

інженерною інфраструктурою господарського 

комплексу аеропорту включає всі види наявних на 

території інженерних мереж. 

2.  Визначено базові та профільні набори 

геопроторових даних підсистеми та їх атрибутива 

інформація. 

3. Визначено прикладні задачі, що вирішує 

підсистема управління інженерною 

інфраструктурою аеропорту. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ 
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Ірина Дьоміна, Антоніна Москаленко  

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 
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природокористування України, Вул. Васильківська, 17, 

кім. 129, Київ, Україна, індекс 03040  

В роботі розглянуто проблематику 

розташування пасік з врахуванням усіх 

необхідних факторів. Метою даного дослідження 

є реалізувати пошук територій для розташування 
пасік за допомогою геоінформаційних технологій 

та методів дистанційного зондування землі. 

Результатами роботи є створені тематичні карти 

можливого/неможливого розташування пасік. 

Ключові слова - дистанційне зондування землі, 

дешифрування,  вегетаційні індекси, класифікація, 

кормова база бджільництва, медоносна 

рослинність, буферні зони, пасіки. 

Вступ 

Україна є державою з розвинутим 

бджільництвом, що може розвиватися лише за 
наявності стабільної кормової бази. В результаті 

антропогенного пливу на природу в нашій країні 

виникла нестача дикоростучих медоносних 

культур. Нестабільність сівозмін у господарствах  

лишає пасічників без інформації про 

сільськогосподарські медоноси, а вирубка лісів – 

зменшує площу лісових нектаро- та пилконосів. 

Водночас виникає також проблема розташування 

пасік на безпечних для бджіл територіях. Все це 

зумовлює потребу у вивченні нових оперативних 

підходів, що забезпечать картографування та 

аналіз територій придатних для ведення 
бджільництва. Через розвиток інфраструктури та 

промисловості стало досить важко обирати такі 

ділянки для пасік, що відповідають всім 

нормативам [3][6]. В даній роботі розглядається 

реалізація підходів геоінформаційного 

забезпечення організації виробництва продуктів 

бджільництва для оптимізації планування 

розташування пасік. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Питанням розвитку науково-організаційних засад 

бджільництва в Україні займалися такі вчені М.М. 

Вітвицький, О.Х. Андріяшев, В.А. Нестерводського, 

Боднарчук Г. Л. Дослідженням даних 

використання ГІС аналізу займалися такі вчені 

Світличний О.О., Плотницький С.В.,  Шипулін В. 

Д., Зацерковний В. І.,  Бурачек В.Г., Железняк 

О.О. , Терещенко А.О. Однак в розглянутих 

дослідженнях не обґрунтовано використання 

підходів геоінформаційного забезпечення для 

оптимізації організації виробництва продуктів 

бджільництва 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні 

основних положень геоінформаційного 

забезпечення організації виробництва продуктів 

бджільництва для оптимізації розташування пасік.  

Були поставленні такі завдання:  розглянути 
теоретичні аспекти організації території пасік; 

обґрунтувати переваги використання підходів 

геоінформаційного забезпечення для оптимізації 

організації виробництва продуктів бджільництва; 

практична розробка підходів геоінформаційного 

забезпечення організації виробництва продуктів 

бджільництва та інвентаризація медоносних 

культур за даними ДЗЗ; 

Методи дослідження. Для досягнення 

поставленої мети дослідження, було використано 

методи: тематичну обробку даних дистанційного 
зондування Землі (ідентифікація медоносних 

дерев); статистичний (оцінка якості отриманих 

даних); картографічний (аналіз інформації 

геопросторових даних), аналіз близькості (при 

виборі можливого місця для розташування 

пасіки).У дослідженні застосовувались модулі з 

цифрової обробки знімків та просторового аналізу 

програмного засобу Idrisi Selva.Інформаційною 

базою роботи є наземні дослідження та дані КА 

Landsat 8. 

Виклад основного матеріалу 

Вирішення землевпорядної задачі 

розташування пасік здійснювалось у рамках 

сукупності операцій, що на основі аналізу 

закладених параметрів, дозволяють знайти той 

варіант розміщення, який є найоптимальнішим.  

Для моделювання процесу виконання операцій 

створено функціональну модель виконання дій 

при вирішенні задачі мовою UML, 

використовуючи діаграму діяльності, що 

зображено на рисунку 1. Подальше виконання 

дослідження було проведено дотримуючись плану 

дій, що зазначається на діаграмі діяльності. 

Постановка задачі включає методи визначення 

територій, що вкриті нектаро- та пилконосними 

культурами, розмір яких забезпечить медозбір та 

матиме безпечну відстань до об'єктів, які 

шкідливо впливають на бджіл. Збір інформації про 

земельні ресурси в межах адміністративно-

територіальних утворень полягає в пошуку 

інформації про дані території: збираються 

свідчення про наявні земельні ресурси в районі, їх 

склад та розташування промислових об'єктів. 

На наступному етапі проводиться збір 
наземних даних. В процесі збору наземної 

інформації досліджувана територія вивчається 
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більш детально і обираються ділянки з 

однорідними масивами рослин, що будуть 

служити еталонами при використанні 

класифікаторів у програмному засобі. Важливим 

фактором при виборі таких ділянок є однорідний 

рослинний покрив і розмір не менше ніж 0,1 га. 

Розмір визначається просторовим розрізненням 

супутника, знімки якого обрано для проведення 

дослідження. 

 

Рис. 1. Схема нівелювання 

Збір даних дистанційного зондування Землі в 

цьому дослідженні відбувається за допомогою 

матеріалів космічного апарату Landsat 8. 
Серед множини вегетаційних індексів було 

обрано NDVI, бо він має широкий динамічний 

діапазон і високу чутливість до змін у рослинному 

покриві [4]. Визначення NDVI відбувається у 

програмному засобі IDRISI selva. Після чого, 

використовуючи методи керованої класифікації, 

відбувається аналіз знімків і створюються 

тематичні карти розташування рослинності по 

досліджуваній території. Проведення 

просторового аналізу забезпечується тим самим 

програмним засобом IDRISI selva. Проводиться 

для визначення буферних зон навколо кормової 
бази бджільництва та небезпечних об’єктів. 

Створення тематичних карт території 

відбувається за допомогою використання 

отриманої візуальної цифрової інформацію під час 

проведення просторового аналізу. За допомогою 

накладання буферних зон, де є сприятливі умови 

для розвитку пасік та, де розташування пасі є 

неможливим отримано зображення на 

досліджувану територію. На отриманій  

тематичній карті, також, важливими є ділянки 

перекриття цих зон. Території з кормовою базою, 
що потрапили під вплив негативних факторів. 

Таким самим чином розроблена модель може 

застосовуватися на будь-яку іншу територію, за 

увов наявності якісних космічних знімків, 

еталонів та програмних засобів. 

Висновки 

В ході дослідження визначено, що космічні 

знімки Landsat 8 можуть використовуватись для 

ідентифікації кормової бази бджільництва, 

зокрема для визначення площ нектарних та 

пилкових польових та лісових культур. 

Розроблена модель створює тематичну карту, 

що є основою для підтримки прийняття 

управлінських рішень щодо розташування та 

організації пасік. 

Перспектива подальших досліджень в даному 

напрямку полягає в автоматизованому блоці 

системи підтримки прийняття рішення щодо 

розташування та внутрішньогосподарському 

устрої пасік. 
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sensing of land. The results of the work have been 

created thematic maps of the possible / impossible 

placement of apiaries. 
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Мета роботи – аналіз змін процесів 

дельтоутворення на узмор’ї Дунаю у 

просторовому та часовому аспектах. Контроль 

стану та динаміки природно-антропогенних 

перетворень доцільно проводити із застосуванням 

даних ДЗЗ. Тематична обробка таких матеріалів 
надає можливість інтерполяції показників, що 

вимірюються у точках наземного та водного 

контролю. Аналіз космічних знімків за 2017 рік 

показав наявність змін в дельтоутворенні р. Дунай 

за рахунок процесів акумуляції та розмиву. 

Новизна роботи полягає у аналізі послідовних 

змін дельтоутворення Дунаю за допомогою 

матеріалів ДЗЗ. 

Ключові слова – екологічний моніторинг; 

дельта р. Дунай; ДЗЗ, тематична обробка. 

Вступ 

Дунай є найбільшою судноплавною рікою із 

міжнародним використанням, що накладає 

відповідальність на країн-користувачів щодо 

транскордонного використання водних ресурсів. 

Антропогенний вплив на акваторію підвищує 

ризики можливих природних катастроф, а також 

вимагає єдиної екологічної політики стосовно 

екосистем Дунаю.  

Екологічні ризики у трансграничному басейні 

р. Дунай перелічені у статті [Дишловий, 2017]. 

Найбільш значні чинники навантаження за даними 

Європейської економічної комісії ООН віднесено 
к наступним категоріям: органічне забруднення, 

забруднення живильними речовинами, 

небезпечними речовинами та змінення 

морфометричних характеристик. Співробітництво 

країн згідно Дунайської стратегії забезпечило 

спільні дослідження Дунаю, деякі результати яких 

відображені у роботі [Васенко, 2014].  

Загальні завдання спільного трансграничного 

моніторингу екологічного стану дельти Дунаю 

включає: контроль стану і динаміки компонентів 

довкілля Дельти Дунаю; оцінку якості води та 

стану екосистем; оцінка впливу на компоненти 

довкілля внаслідок проектів, що реалізуються; 

прогноз змін стану навколишнього природного 

середовища під впливом антропогенних факторів. 

Для вирішення кожного з завдань доцільно 

використовувати матеріали дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ).  

Мета роботи – аналіз змін процесів 

дельтоутворення та динаміки розповсюдження 

завислої речовини на узмор’ї Дунаю у 

просторовому та часовому аспектах за допомогою 

матеріалів ДЗЗ.  

Методика досліджень 

Для аналізу динаміки зважених речовин та 

зміни берегової лінії можна використовувати 

знімки з космічного апарату Landsat 8. Вибір 

знімків КА Landsat обумовлений їх доступністю та 

можливістю використання всього набору 

спектральних каналів як для надійної візуальної 

ідентифікації водних об’єктів так і для 

автоматичної обробки спеціалізованим 

програмним забезпеченням. Для ідентифікації 

водних поверхонь найбільш ефективною є 

комбінація інфрачервоних (далекого, середнього 
та ближнього) та червоного каналів, а для оцінки 

кількості зважених речовин використовуються 

червоний і блакитний канали. Також знімки мають 

оптимальне просторове розрізнення, що 

забезпечує необхідну детальність досліджень. 

Переважні чинники, що заважають обробці 

знімків – наявність хмарності у зоні досліджень. 

Зазвичай з переліку знімків, що є у архівному 

доступі наприклад служби USGS, до обробки 

придатна третина або чверть зображень. 

Рисунки ілюструють операційну послідовність 

обробки знімків. На рисунку 1 приведено кадр КА 
Landsat із архіву USGS. 

 

Рис. 1. Кадр КА Landsat, дата зйомки 

11.04.2017, джерело USGS 

Картографування берегової смуги за 

допомогою космічної інформації ґрунтується на 

відмінностях відбивних характеристик водної 
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поверхні та об’єктів поверхні суходолу. 

Коефіцієнт відбиття водної поверхні менше 

середніх значень коефіцієнтів відбиття 

найближчих ділянок суходолу, тому на КС водні 

поверхні відрізняються більш темним фототоном. 

На рисунках 2, 3 приведено зображення після 

обробки: вирізання зони інтересу, комбінації 

далекого, середнього та ближнього інфрачервоних 

каналів. 

 

Рис. 2. Конфігурації берегів у районі гирла 

Бистре 11 квітня 2017 року 

 

Рис. 3. Конфігурації берегів у районі гирла 

Бистре 27 листопада 2017 року 

За результатами дистанційних досліджень у 

квітні-червні 2017 року спостерігалося коливання 

площі внутрішньо берегового простору проміж 

островом та берегом, у серпні південна частина 

острова змикається з берегом. У листопаді 

південна частина острову відокремлюється, 

нарощується північна частина у бік узбережжя. 

Висновки 

Дельта Дунаю динамічна у природному стані, 

де проходить інтенсивна активізація і 
деактивізація гирл. На додаток дельта зазнає 

трансграничного впливу.  

Контроль стану та динаміки природно-

антропогенних перетворень доцільно проводити із 

застосуванням даних ДЗЗ. Тематична обробка 

таких матеріалів надає можливість інтерполяції 

показників, що вимірюються у точках наземного 

та водного контролю. Аналіз космічних знімків за 

2017 рік показав наявність змін в дельтоутворенні 

р. Дунай за рахунок процесів акумуляції та 

розмиву. 
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The purpose of the work is to analyze the changes 

in the processes of deltoidization in the Danube at the 

spatial and temporal aspects. It is expedient to 

monitor the state and dynamics of natural and man-

made transformations using remote sensing data. 

Thematic processing of such materials provides an 

opportunity for interpolation of indicators, measured 

at points of the ground and water control. Analysis of 

the space images for 2017 showed the presence of 

changes in the delta formation of the Danube River 

due to accumulation and erosion processes. The 

novelty of the work is to analyze the successive 

changes in the delta formation in the Danube with the 

help of remote sensing data 

Key words – environmental monitoring; Danube 

River Delta; remote sensing; thematic processing. 
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Описано можливості використання космічних 

знімків для дослідження лісових масивів на основі 

аналізу коефіцієнтів спектральної яскравості. 

Проаналізовано статистичні розподіли цих 

коефіцієнтів для дубових деревостанів на пробних 

площах. Використано сучасні підходи та 

технології під час дослідження лісових екосистем, 

що дало змогу провести адекватну оцінку 

просторової структури дубових насаджень 

Рожнятівського лісництва ДП «Брошнівське 

лісове господарство» Івано-Франківської області 

та уточнити їх контури із використанням 

космічних знімків. Обчислено основні індекси 

горизонтального розміщення дерев, а також 

індекси біорізноманіття. 

Ключові слова: просторова структура; 

біорізноманіття; дубові насадження; супутниковий 

знімок; коефіцієнт спектральної яскравості. 

Вступ 

Ведення лісового господарства на засадах 

наближеного до природи потребує глибоких знань 

щодо структури і формування насаджень, стійкості 

проти несприятливих факторів. Ліс, як 

саморегулююча й самовідновна система, є 

найскладнішим і найпотужнішим рослинним 

угрупованням, що зумовлює гідрологічний і 

кліматичний режим місцевості, ґрунтоутворення, 

флору і фауну та є джерелом збереження балансу 

кисню і вуглекислого газу. Вивчення просторової 

структури та біорізноманіття насаджень спрямоване 

на отримання об'єктивної та точної оцінки 

кількісних і якісних характеристик. Отримана 

інформація та її аналіз необхідний для встановлення 

тенденції розвитку насадження, зокрема у напряму 

збагачення чи збіднення функціональних 

властивостей лісових угрупувань.  

Для управлінських вирішень господарювання, 

оптимізації лісокористування та його контролю 

необхідно володіти даними про територіальне 

розміщення лісів та його просторову структуру. Таку 

інформацію забезпечують дані дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ), на основі яких 

виокремлюються л ісові деревостани для проведення 

лісоінвентаризаційних та моніторингових 

досліджень [Цуняк, 2013]. 
Метою дослідження є оцінка просторової 

структури та біорізноманіття дубових насаджень 

(дубових гаїв) Рожнятівського лісництва ДП 

«Брошнівське ЛГ» Івано-Франківської області та 

вивчення їх спектральних характеристик на 

космічних знімках. 

Методика дослідження 

Найбільш достовірні дані про розміщення та 

структуру лісових масивів можна отримати шляхом 

поєднання даних ДЗЗ та вимірюванням основних 

лісівничо-таксаційних показників на пробних 

площах. Про доцільність поєднання даних ДЗЗ із 

наземними дослідженнями вказували автори здавна 

[Свейн, 1983; Кашкин, 2001; Миклуш, 2006; Хлян, 

2010].  

Космічні знімки, які можна використовувати для 

лісівничих дослідженнях та моніторингу лісів, 

отримують з багатьох супутників. 

Найпоширенішими є Landsat, Spot, IRS, Ikonos, 

Quick Bird. Віднедавна широкого застосування 

отримали знімки із супутника Sentinel-2 завдяки 

високій просторовій, радіометричній та часовій 

розрізнювальним здатностям. Ці характеристики 

дозволяють отримувати інформацію про лісові 

ділянки не тільки у статиці, а й у динаміці, тобто 

проводити багатоспектральний аналіз властивостей 

вегетативного вкриття у різні періоди часу. 

Додатковою перевагою даних знімків є спектри 

знімання, що забезпечує можливість створення 

різних синтезованих каналів для дослідження 

окремих типів земного вкриття (напр. NDVI для 

дослідження фотосинтетично активної рослинності). 

Для визначення типу розміщення дерев та 

біорізноманіття на підставі координат кожного 

дерева на пробних площах із врахуванням деревної 

породи розраховували індекс Шеннона. Заміри 

проводили за допомогою польової ГІС-системи 

FieldMap, яка працює в умовній системі. Для аналізу 

їх на космічних знімках проводили географічну 

прив’язку (перерахунок координат) до знімка Quick 

Bird у середовищі Google Earth міжнародної системи 

координат UTM WGS84. (рис. 1-2). Ці операції 
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проведено у безкоштовному програмному 

забезпеченні Quantum GIS. 

 

Рис.1. Горизонтальна структура дубового 

насадження на пробній площі 

 

Рис.2. Прив’язка центрів стовбурів дерев дуба 

звичайного до знімка 

Для оцінки горизонтального розміщення дерев на 

пробній ділянці визначали розміщення кожного 

дерева із перерахунком на половину його діаметра. В 

результаті отримали розміщення центру стовбура на 

висоті 1,3 м, що представлено на рис. 1 та 2 як центри 

дерев, проградуйовані за деревною породою та 

діаметром. Для визначення проективного вкриття 

кронами додатково оцінювали горизонтальну 

проекцію крон усіх дерев у всіх ярусах на пробній 

площі. Як видно з рис. 2, розміщення дерев має 

несистематичний характер, а розміщуються певними 

біогрупами із значними прогалинами. Проте верхній 

намет деревостану на знімку виглядає практично 

зімкнутим, що досягається за рахунок розростання 

крон дерев першого ярусу (зазвичай дуба звичайного) 

та змикання другого та нижчого ярусів. На рис. 1 

видно значну прогалину у центральній східній 

частині, проте на знімку ця прогалина зображена 

темним кольором і представлена переважно підліском 

(ліщина звичайна, крушина ламка тощо). Необхідно 

також врахувати і ефект кута стояння сонця у момент 

знімання, що також створює ефект затінення вищими 

деревами першого ярусу дерев і чагарників нижчих 

ярусів. Подібні закономірності можна спостерігати і 

на зображеннях інших пробних ділянок, що необхідно 

враховувати під час інтерпретації космічних знімків з 

метою вивчення просторової та вертикальної 

структур деревостанів. 

Оцінка результатів дослідження 

Просторова структура насадження включає у себе 

такі компоненти, як вертикальна структура – це 

об’єднання видів за ярусами, горизонтальна структура 

як горизонтальний розподіл особин видів, тобто їх 

мозаїчність, вікова структура – розподіл особин за 

віковими групами, рясність кожного виду як синтез 

кількості видів на одиницю площі. 

Диференціація дерев за висотними горизонтами 

для даних насаджень є наступною: верхній шар 

становить до 30 % за кількістю дерев і за запасом до 

50-60 %; середній – до 40 % за кількістю дерев і до 

45 %і відповідно нижній до – 45 % із запасом – до 5 % 

[Король, 2015]. Загальний запас на 1 га досліджуваних 

насаджень становить у межах 150 – 230 м3/га. 

Розподіл дерев за діаметром добре описується 

функцією бімодального розподілу Вейбула, це вказує, 

що деревостан є різновіковий та складний за 

таксаційною будовою.  

Візуально можна стверджувати, що розміщення 

дерев на пробі є випадкове (дифузне), про це свідчить 

наявність великих прогалин. На основі розрахованих 

індексів (кутовий індекс Гадова та індекс Кларка – 

Еванса) можна стверджувати про переважно 

випадковий тип розміщення як для всіх дерев, так і у 

групі з діаметром понад 20 см. Для дерев нижнього 

шару, діаметри дерев яких становлять менше 20 см, 

формування горизонтальної структури є груповим 

(контагіозним). Такий тип розміщення дерев 

характерний для молодняків природного походження. 

Видове різноманіття є високим де його індекс 

знаходиться у межах від 0,55 до 0,85. 

Просторове розміщення дерев та їх 

біорізноманіття має значний вплив на спектральні 

159



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 

13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

характеристики пікселів на космічних знімках. 

Оскільки більшість алгоритмів класифікації цих 

даних базуються на розподілі спектральних 

характеристик, вивчення їх та аналіз дозволять 

проводити адекватну оцінку наземного вкриття. Для 

цього нами було проаналізовано коефіцієнти 

спектральної яскравості пікселів на досліджуваних 

пробних площах за космічними знімками Sentinel-2.  

За основу взято два знімка, зроблені у різний час. 

Зокрема, один у період значної вегетації, отриманий 

30 липня 2017 року, та у період закінчення вегетації – 

31 жовтня 2018 року. Дослідження проводили за 

знімками з просторовою розрізнювальною здатністю 

10 м, що складаються з 4 каналів, знятих у видимому 

та ближньому інфрачервоному спектрах. Результуючі 

зображення мають радіометричну розрізнювальну 

здатність 16 біт. 

Для спектрального аналізу даних ДЗЗ за 

матеріалами відведення пробної площі (фіксація кутів 

пробної площі за допомогою ГПС-приймача та 

додатково визначення румбів та протяжностей ліній, 

що обмежують ділянку), вирізали по межах ділянку та 

проаналізували коефіцієнти спектральної яскравості 

по окремих каналах знімка (табл. 1) 

Таблиця 1 

Коефіцієнти спектральної яскравості  дубових деревостанів на пробних площах 
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о
б
н

а 

п
л
о
щ

а 

С
та

ти
ст

и

ч
н

и
й
 

п
о
к
аз

н
и

к
 Значення коефіцієнтів спектральної яскравості за космічними знімками у каналах 

30.07.2017 31.10.2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Мін 747 566 341 1428 532 680 978 997 

Макс 900 863 680 3532 1075 989 1105 2568 

Сер. 790,28 648,53 406,54 2508,68 748,7 810,18 1032,71 1665,28 

Ст. відх. 32,88 60,49 73,27 395,80 121,23 67,37 29,70 349,30 

2 

Мін 753 562 339 1732 504 686 962 1150 

Макс 836 691 459 3434 1043 1020 1109 2649 

Сер. 787,79 639,86 390,55 2711,06 755,35 827,39 1037,69 1798,58 

Ст. відх. 14,92 28,86 19,89 326,96 127,44 70,01 31,34 325,05 

3 

Мін 745 566 348 1396 536 690 954 1056 

Макс 855 788 538 3320 1180 1017 1165 2585 

Сер. 787,13 665,65 407,36 2457 805,77 829,70 1052 1603,02 

Ст. відх. 23,29 53,86 43,37 349,69 161,08 84,15 51,01 380,63 

4 

Мін 737 535 318 1978 484 663 940 970 

Макс 793 653 391 2909 826 855 1053 1955 

Сер. 766,73 608,75 356,56 2447,3 692,68 775,59 1004,37 1541,08 

Ст. відх. 10,98 23,31 15,94 220,05 75,61 43,10 22,59 215,90 

5 

Мін 735 558 328 2100 497 678 956 887 

Макс 802 701 411 3284 1008 908 1075 2011 

Сер. 762,92 617,85 359,52 2647,92 702,55 772,87 1015,45 1423,88 

Ст. відх. 12,45 30,15 15,86 242,95 102,49 52,19 26,14 236,43 

 

 

 

Рис.3. Усереднені дані коефіцієнтів 

спектральної яскравості на знімках різних 

вегетаційних періодів 

Аналіз коефіцієнтів спектральної яскравості 

показав, що найбільші розмахи характерні для 

червоного та ближнього інфрачервоного спектрів (3 

та 4 канали знімка) як для періоду значної вегетації, 

так і для періоду закінчення вегетації. У синьому та 

зеленому спектрах значної відмінності на різних 

знімках не виявлено. Таку закономірність зміни 

коефіцієнтів спектральної яскравості враховано для 

формування синтетичних каналів, зокрема для 

розрахунку індексу NDVI, де до уваги беруть саме 

червоний та ближній інфрачервоний ділянки спектру. 

Проте необхідно зазначити значно вищі коефіцієнти 

спектральної яскравості на знімку 2017 року під час 

значної вегетації у інфрачервоному діапазоні спектру 

(рис. 3). Цю особливість доцільно використовувати 

для виділення фотосинтетично активної рослинності 

у період вегетації, а порівняння зі знімками, 

зробленими у зимовий період, дозволить отримати 

додаткове підтвердження про наявність 
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фотосинтетично активної рослинності. 

Аналіз коефіцієнтів спектральної яскравості на 

космічних знімках дає змогу виділяти окремі класи 

наземного вкриття. На відміну від алгоритмів 

контрольованої чи неконтрольованої класифікацій 

(Supervised or Unsupervised Classifications), де 

класифікується все зображення, алгоритм, що 

базується на основі бази знань (Knowledge Based 

Image Analysis), на основі визначених лімітів 

коефіцієнтів спектральної яскравості, дозволяє 

проводити виділення із космічного зображення тільки 

окремих пікселів в межах визначених лімітів 

(детальніше див. [Миклуш, 2006]). За отриманими 

даним можна отримати інформацію на знімках про 

територіальне розміщення дубових деревостанів на 

аналізованій території. 

Висновки 

Отже, горизонтальна структура деревостану 

віддзеркалює процеси його формування, дає змогу 

зрозуміти взаємозв'язки між особинами популяції, 

зокрема явища конкуренції i кооперації, а також 

відмирання та виживання дерев, оцінити ступінь 

антропогенних змін у лісових біоценозах. Для опису 

лісової (просторової) структури та різноманіття 

необхідно вивчити три складники, а саме: 

просторову позицію різновиду, видове різноманіття, 

диференціацію різновиду. Аналіз проведених 

досліджень вказує на те, що дубові насадження 

(дубові гаї) даного регіону за походженням є 

природними та екологічно стійкими. Насадження 

формується багатоярусне, різновікове, де 

горизонтальне розміщення дерев дифузне. Видова 

різноманітність та диференціація виду є досить 

високою. За проаналізованими коефіцієнтами 

спектральної яскравості можна проводити виділення 

всіх дубових деревостанів регіону досліджень, де 

найдоцільніше використовувати червоний та 

інфрачервоний діапазони спектру для оцінки 

фотосинтетично активної рослинності. Для 

виділення дубових деревостанів на окремому знімку 

можна використовувати інші ділянки спектру 

(зокрема синій та зелений спектри), де розмах 

коефіцієнтів спектральної яскравості є меншим.. 
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The aviabilities of using satellite images for forest 

massifs investigation based on spectral characteristics 

were describing. The statistical distributions of these 

characteristics for oak forest stands on sample plots were 

analyzing. It were used modern approaches and 

technologies for forest ecosystems investigation. These 

take a possibilities to spend adequate estimation of 

spatial structure of oak forest stands of Rozhniativ forest 

district of the Broshniv State Forestry Enterprise in 

Ivano-Frankivsk administrative oblast. Additionally it 

allow defining more accurately its outlines on satellite 

images. The main indexes of biodiversity were 

calculated.  

Keywords: spatial structure; biodiversity; oak forest 

stands; satellite image; spectral characteristic. 
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Сучасні географічні інформаційні системи 

створюються для обробки великих обсягів 

інформації про стан та врожайність 

сільськогосподарських угідь при жорстких 
обмеженнях на час видачі результатів. Вони мають 

складну формалізацію процедури прийняття 

рішень для більшості задач, високий ступінь 

інтеграції елементів, які входять до складу системи, 

велику кількість зв’язків між елементами, 

характеризуються гнучкістю і можливістю 

модифікації, що дозволяє проводити якісний 

моніторинг стану угідь придатних для 

вирощування органічної продукції рослинництва.  

Створення бази реєстрації підприємств, що 

займаються вирощуванням органічної продукції 
рослинництва – це крок до створення 

структурованої бази інформації для проведення 

якісного моніторингу. 

Ключові слова: моніторинг, геоінформаційні 

системи, землеустрій, землеробство. 

Вступ 

Сприятливі природно-кліматичні умови 

відкривають перед Україною широкі можливості 

для переходу на органічне землеробство, що могло 

б забезпечити нарощування виробництва 

високоякісних продуктів харчування і для власних 

потреб, і для перспективних сегментів зовнішнього 

ринку. 

Кожного року збільшується кількість 

сільськогосподарських підприємств, які 

займаються вирощування органічної продукції 

рослинність. Нормативно-правове регулювання 

цього питання перебуває ще в стані розробки, але 

для чіткого розуміння проблеми, потрібно і 

технологічний підхід до поставлених задач. 

Традиційне землеробство передбачало однакове 

проведення агротехнічних прийомів на окремому 

полі. Кожне поле розглядалося як однорідне — 

елементна одиниця управління. У цьому разі, 

наприклад, внесення надмірних доз добрив 

(гербіцидів, інших засобів хімізації) створювало 

реальну загрозу довкіллю. 

Для того, щоб значно підвищити 

продуктивність і рентабельність в аграрній сфері, 

використовують систему точного землеробства. 

Затребуваність такої послуги цілком виправдана, 

оскільки точне землеробство і сільське 

господарство є ефективним способом зменшення 

витрат на виробництво, підвищення 

продуктивності і екологічної чистоти продукту. Це 

і є базовою метою даної системи, заснованої на 

такому підході: змішаність рельєфу та ґрунту будь-

якого поля обумовлює необхідність його різної 
обробки. 

У сфері сільського господарства розвинених 

країн все частіше з'являються умови і додаються 

значні зусилля з впровадження інформаційних 

технологій. Найбільш відомі технології реалізовані 

в рамках прикладних комп'ютерних програм. Це, в 

першу чергу, програми оптимізації розміщення 

сільськогосподарських культур в зональних 

системах сівозміни; за розрахунком доз добрив; 

проведення комплексу землевпорядних робіт та 

управління земельними ресурсами; ведення 

державного земельного кадастру історії полів і 
розробки технологічних карт вирощування 

сільськогосподарських культур; регулювання 

режиму харчування рослин і мікроклімату в 

теплицях; контролю процесу зберігання картоплі та 

овочів, якості вирощуваної продукції та кормів, 

забруднення ґрунтів; оцінці економічної 

ефективності виробництва; управлінню 

технологічними процесами в пташниках, 

виробничими процесами в переробці м'яса птиці і 

зберіганні продукції та багато іншого.  

Значення точного землеробства не можна 
недооцінювати: обробка земельних наділів 

виконується з урахуванням поточних потреб, які 

визначаються за допомогою комплексних сучасних 

технологій (в тому числі використовується 

космічна зйомка). Так, до основних компонентів 

цієї методики можна віднести: 

1. Систему отримання просторових даних 

шляхом наземних аналітичних методів. 

2. Систему просторового нагляду виконання 

дій з використанням інноваційного GPS-

обладнання та сенсорних датчиків. 

Також, для кожного поля ведуться технологічні 
карти − з моменту посівної компанії та до збору 

врожаю. Такий підхід дозволяє отримати повні 

відомості, які допоможуть працівникам 

сільськогосподарської галузі прийняти правильні 

рішення та своєчасно коригувати ситуацію на полі. 

Використання геоінформаційних технологій в 

сучасних умовах функціонування галузі сільського 

господарства, пов'язується з персоналізацією 

технічних засобів обчислювальної техніки, 

організацією автоматизованих робочих місць 
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(АРМ), автоматизацією збору та реєстрації 

інформації, переходом на переважно без паперову 

документацію, використання розподілених баз 

даних, ефективних засобів комунікації, локальних і 

глобальних мереж. Сьогодні дистанційне 

зондування Землі і ГІС тісно пов'язані між собою: 

на основі дешифрування знімків створюється 

електронна карта, вона, в свою чергу, є основою 

будь-якої геоінформаційної системи. 

Мета 

Основним завданням для поширення 

органічного виробництва продукції рослинництва – 

є створення реєстраціїної бази підприємсств, що 

займаються вирощуванням органічної продукції 

рослинництва за використання геоінформаційних 

систем та проведення екологічного моніторингу 

сільськогосподарських угідь. 

Аналіз існуючих досліджень 

З розвитком і зміною економічних умов і 

способів виробництва суспільство і час поставили 

перед вченими питання спеціалізації та 
географічного розміщення галузей сільського 

господарства. 

Вагомий внесок в зв'язку з новими вимогами 

часу зробили агрономи О.В. Советов, і О.М. 

Енгельгард, професори О.П. Людоговський, І.О. 

Стебут, О.С. Ермолов та О.І.. Скворцов. 

Основний внесок в цю важливу справу 

належить видному вченому професору Петровської 

академії І.О. Стебуту. У своїх лекціях про основи 

польових культур і заходах їх покращення він 

вперше ставив і вирішував ряд злободневних і 

ключових питань. Серед них були наступними: з 
яких елементів і складових частин складається 

система сільського господарства; які головні 
системи сільського господарства в державі; яка 

залежність системи сільського господарства від 
економічних і ґрунтово-кліматичних умов 

місцевості; який взаємозв'язок між різними 

елементами системи сільського господарства? [1] 

Органічне землеробство є одним із важливих 

пріоритетів розвитку сучасного сільського 

господарства України. Ведення екологічного 

землеробства є необхідністю, яка продиктована і 
зумовлена у загальносвітовому середовищі. 

Розвиток органічного землеробства є складним 

організаційним механізмом, який потребує значних 

напрацювань на попередньому етапі 

запровадження. Насправді екологічне 

землеробство – це не просто відмова від 

використання мінеральних добрив та хімічних 

засобів захисту рослин, це ціла система норм і 

вимог, які повинні бути забезпечені при організації 

ведення сільськогосподарського виробництва 

продукції. Органічне виробництво й вирощена 

органічна продукція вважаються такими лише 

після одержання відповідного сертифіката якості 

продукції, за умови дотримання усіх вимог і норм 

органічного землекористування.[2] 

Органічне землеробство дуже популярне в 

європейських країнах і США, які, незважаючи на 

розвиток агротехнічної промисловості, в першу 

чергу, дбають про якість одержуваної продукції і 

здоров'я населення. 

Основний виклад матеріалу 

Впровадження ГІС - технологій повинне 
починатися з перепису наявних виробничих 

ресурсів, із створення бази даних (БД). Оскільки 

основним ресурсом в сільському господарстві є 

земля, така БД обов'язково носитиме просторовий 

характер. Звичайно, можна перенумерувати поля і 

вести базу даних їх характеристик в табличному 

вигляді, навіть на папері. Межі полів можна 

закріпити на схемі і використовувати її для 

ілюстрації. Але така технологія не досконала. 

Внесення навіть простих змін в таку документацію 

вимагає багато ручної праці. Чим довше 
проводиться така БД, тим більша ймовірність появи 

в ній помилок, особливо якщо правки вносять різні 

фахівці. Часовий і просторовий аналіз даних 

практично не можливий. Однак, для країн, які 

вступають в Європейське Співтовариство, існує 

обов'язкова вимога функціонування національної 

Єдиної системи (IACS) адміністративного 

управління, яка включає дані по всіх земельних 

ділянках і землекористувачах. Така система просто 

необхідна для ефективної реалізації програм 

субсидування виробників сільгосппродукції і 

контролю за використанням цих субсидій, сума 
яких по Євросоюзу складає декілька десятків 

мільярдів євро.  

Прогресивні сільськогосподарські підприємства 

на Україні враховують те, що інвестиції в інновації 

і технології – це ефективний шлях розвитку. На 

підприємстві для повноцінної роботи повинно 

використовуватись декілька софтів, платформа для 

візуалізації даних, передачі на техніку, 

автоматизації процесів, контролю виробництва, а 

також для глибокого аналізу та розроблення 

завдань для техніки, впровадження моніторингу 

полів з дронами, технології змінних норм внесення 

насіння, добрив, вапна та води, застосування 

локально-стрічкового внесення добрив. Для 

формування завдання для змінних норм посіву 

повинні використовуватись дані про тип ґрунту, 

результати аналізу історичної врожайності, 

рекомендації продавця насіння (насіннєві компанії 

в кожному регіоні і за різних умов проводять 

досліди) і агронома-консультанта. Внесення азоту 

проводиться за даними використання діагностики 

перед внесенням з підходом  частого та порційного 

внесення. Такі підходи дозволяють ефективно 

використовувати ресурси. 
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Проблема органічного виробництва полягає у 

необхідності більших витрат на початковому 

(перехідному) періоді та його інформаційному 

забезпеченні на основі ГІС-технологій як вимоги 

конкурентноздатного аграрного виробництва.  

Актуальність використання ГІС в органічному 

землеробстві полягає у забезпеченні управління 

аграрним виробництвом на основі 

геоінформаційно-аналітичних систем, впроваджені 

перспективних технологій агропромислового 
комплексу, врахуванні об’єктивних факторів 

розвитку ринкової економіки та нарощування 

експортного потенціалу держави, практичному 

впроваджені  Законів України («Про виробництво 

та обіг органічної сільськогосподарської продукції 

та сировини», Директив ЄС 889/2008 «Детальні 

правила щодо органічного виробництва, 

маркування…» та інших програм і рішень уряду. 

Органічне землекористування та як результат – 

виробництво вирішує задачі Програми ООН з 

навколишнього середовища (ЮНЕП) щодо 
Глобального зеленого курсу, спрямованого на 

екологічно чистий та стабільний розвиток, 

створення відповідної інфраструктури та 

підвищення зайнятості у секторах економіки. 

Такий проект системно вирішує питання: 

економіки природокористування, екологічного 

менеджменту, геоінформаційних систем, 

імплементації директив ЄС в Україні та сприяння 

конкурентноздатності національної економіки, 

запровадженні положень «зеленої»  економіки 

Застосування інформаційних технологій 

підвищує продуктивність і ефективність 
управлінської праці, дозволяючи по-новому 

вирішувати багато завдань. Наприклад, електронна 

техніка та інформаційні технології дозволяють 

визначати місцезнаходження будь-якого предмета 

в просторі і в часі, чим і пояснюється можливість їх 

використання в «точній (орієнтованому) 

сільському господарстві». 

Серед завдань «точного сільського 

господарства» - оптимізація виробництва з метою 

отримання максимального прибутку; раціональне 

використання ресурсів, в тому числі природних; 

захист навколишнього середовища. «Точний 

сільське господарство» розглядається як невід'ємна 

частина ресурсозберігаючого та екологічно чистого 

сільського господарства. Воно дозволяє 

забезпечувати контроль сільськогосподарських 

операцій. [3] 

У основі наукової концепції точного 

землеробства лежать уявлення про існування 

неоднорідностей в межах одного поля.  

Зібрані дані використовуються для точнішої 

оцінки оптимуму густини висіву, розрахунку норм 

внесення добрив і засобів захисту рослин, 

точнішого прогнозу врожайності і фінансового 

планування.  

Дана концепція вимагає обов'язково приймати 

до уваги локальні особливості ґрунту/кліматичні 

умови. Для ведення «точного сільського 

господарства» необхідно використання 

спеціальних пристосувань і технологій, таких як: 

- приймальники-антени глобальних 

позиційних систем (GPS - ГПС або ГЛОНАС), що 

встановлюються на будь-якому об'єкті (машині, 

агрегаті та ін.); 

- географічна інформаційна система (GIS - 
ГІС) - це програмне забезпечення, що дозволяє 

обробляти і показувати просторову інформацію, 

комп'ютеризувати і складати електронні карти. 

Географічна інформаційна система дозволяє 

обробляти і аналізувати різні просторові дані, 

інтегровані в цифровому вигляді; 

- датчики для дистанційних вимірювань і 

бортові датчики для приведення в дію виконавчих 

частин машинного агрегату. 

Прийняття рішень, наприклад, про необхідність 

додаткового внесення добрив на конкретній ділянці 
поля ґрунтуватиметься на інформації, отриманої за 

допомогою глобальної позиційної і географічної 

інформаційної систем, традиційних джерел, а 

також на основі експертних оцінок практиків і 

консультантів. Знаючи карти врожайності, ґрунтові 

та інші характеристики полів, використовуючи 

глобальну позиційну і географічну інформаційну 

системи, датчики, виконавчі автоматичні пристрої 

робочих частин машин, можна складати програму 

подальшого руху машинного агрегату (наприклад, 

з метою внесення добрив) і за заданими 

програмами вносити на конкретну ділянку поля 
відповідну кількість добрив з поєднанням азоту, 

фосфору і калію в необхідних пропорціях. 

В інформаційному суспільстві фермер може 

підключитися до інтернету з будь-якої точки 

місцевості за допомогою потужних бездротових 

комунікаційних зв'язків. Він відстежує необхідні 

аспекти функціонування ферми. Фермер може 

встановити різні типи датчиків в необхідні місцях і 

мати доступ до них у будь-який час, таким чином, 

він має доступ до всіх потрібних даних. 

Створюючи базу реєстрації підприємств, перше 
що ми беремо до уваги – це зручність у 

користуванні, а також проведення дистанційного 

аналізу. Застосовуючи реєстраційну базу можна 

уникнути низки екологічних проблем, з якими 

доводиться щодня зіштовхуватися землевласникам 

та землекористувачам. База реєстрації – це 

насамперед допоміжний елемент у галузі 

сільського господарства. Впроваджуючи 

реєстраційну базу одним із основних завдань, є 

практичне використання геоінформаційних 

технологій при організації та веденні еколого-

агрохімічного моніторингу земель 
сільськогосподарського використання, а також їх 

безпосереднє застосування при розробці еколого - 

агрохімічних паспортів земельних ділянок для 
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господарств. Система моніторингу земель, які 

відведені під органічне землеробство, забезпечить 

збирання, оброблення, передавання, збереження та 

аналіз інформації про стан земель, прогнозування їх 

змін і розроблення науково обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття рішень щодо 

запобігання негативним змінам стану земель та 

дотримання вимог екологічної безпеки. 

Реєстраційна база органічних підприємств 

допоможе вирішити низку інформативних 
проблем, що позитивно вплине на ефективність 

роботи багатьох галузей сільського господарства та 

охорону земель від впливу негативних факторів в 

цілому. Маючи можливість проводити контроль на 

місцевому рівні, можна згодом використовувати 

реєстраційну базу і на регіональному рівні, 

доповнюючи та змінюючи необхідні дані. 

Висновки 

Органічне виробництво створює нові робочі 

місця у суміжних галузях, пов’язаних із сільським 

господарством. Поряд з виробництвом органічних 
харчових продуктів в Україні розвивається 

виробництво необхідних технологічних елементів: 

органічного насіння, дозволених стандартами 

органічного виробництва засобів захисту рослин, 

біологічних препаратів боротьби із шкідниками та 

хворобами рослин і тварин, кормів та кормових 

добавок. Велике значення тут відіграє українська 

аграрна наука. Розширюється маркетингова та 

консультативна діяльність. 

Технологія точного землеробства дозволяє 

побудувати роботу на основі інформації, зібраної в 

полі. Точне землеробство являє собою спосіб 
активнішого ведення господарства на полях з 

різними характеристиками. Проблема екологічної 

безпеки землеробства має багато моментів, 

починаючи з подолання безгосподарності і 

закінчуючи створенням оптимальної системи 

природокористування.  

Органічне виробництво потребує розроблення 

сучасних методів реєстрації виробників продукції 

рослинництва для швидкого визначення 

придатності земельних ділянок вимогам цього виду 

діяльності. Поглиблений геоінформаційний аналіз 

повинен доповнювати застосування інструментів 

або елементів точного землеробства, щоб 

забезпечити врожайність з оптимальним 

використанням ресурсів і високим рівнем 

рентабельності на полі. Адже точне сільське 

господарство — це оптимізація технології 

вирощування в межах поля і культури з 

максимально ефективним використанням 

доступних вхідних матеріальних і природних 

ресурсів для збільшення виробництва якісної 

продукції з низькою собівартістю. Впровадження 

комп'ютерних технологій дозволяє не тільки значно 

спростити формування інформаційних баз даних і 

понизити вірогідність виникнення помилок, але і 

упровадити нові методи підтримки ухвалення 

управлінських рішень на основі аналізу даних і, 

зрештою, підняти продуктивність праці.  

Використання геоінформаційних технологій та 

точного землеробства для вирощування органічної 

продукції рослинництва – це впровадження 

європейських стандартів та створення оптимальних 

умов для розвитку органічного сільського 

господарства на території України. 
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BACKGROUND OF THE 

DEVELOPMENT OF THE 

REGISTRATION BASED OF 

ENTERPRISES ENTERING THE 

GROWING OF ORGANIC 

PRODUCTION OF PLANTS BY 

GEOINFORMATION SYSTEMS 

Inna Kuzmenko 
Annotation: Ukraine is actively developing organic 

production.  According to the Research Institute for 

Organic Agriculture (FiBL) and the International 

Federation of Organic Agricultural Movements 

(IFOAM), Ukraine ranks 11th in Europe in terms of 

organic farmland.  Over the past 5 years, they have 

increased by 54%.  However, in terms of the internal 

market for organic products, Ukraine occupies only 

25th place in Europe. 

 Modern geographic information systems are 

created to process large volumes of information on the 

condition and yield of agricultural land under tight 

restrictions at the time of issuance of results.  They have 

a complex formalization of the decision-making 

procedure for most tasks, a high degree of integration 

of the elements that are part of the system, a large 

number of links between the elements, characterized by 

flexibility and the possibility of modification, which 

allows conducting qualitative monitoring of the state of 

the lands suitable for the cultivation of organic crop 

production. 

 Establishment of the registration base of 

enterprises engaged in the cultivation of organic crop 

production is a step towards the creation of a structured 

information base for conducting qualitative monitoring. 

Keywords: monitoring, geoinformation systems, land 

management, agriculture. 
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Метою даного дослідження є розробка 

оптимальної методики опрацювання даних 

лазерного сканування для побудови цифрової 

моделі рельєфу. Результатом дослідження є 

розроблена методика, яка дозволяє 

автоматизувати процес класифікації точок 

лазерного сканування, що в свою чергу значно 

скорочує час на опрацювання вхідних даних. 

Новизною дослідження є опрацювання методики 

класифікації точок лазерного сканування класу 

“земля” з використанням тестової ділянки для 

підбору оптимальних параметрів. 

Ключові слова – авіаційне лазерне сканування; 

хмара точок; автоматична класифікація; макрос; 

цифрова модель рельєфу. 

Вступ 

Стрімкий розвиток лазерної техніки та 

комп’ютерних технологій стимулював 

розроблення та використання нових технологій 

отримання геопросторових даних. До них 

належить і метод лазерного сканування поверхні 

землі з літака чи гелікоптера за допомогою 

лазерного сканера. Дані авіаційного лазерного 

сканування використовують під час розв’язання 

різних прикладних задач. Зокрема, цей метод 

широко застосовують для побудови 

деталізованих цифрових моделей рельєфу, так як 

щільність виміряних точок на поверхні землі 

може становити до 10-15 на м2 [Liu, 2008]. 

Важливим аспектом є здатність лазерного 

променя проникати крізь крони дерев і 

відбиватися від поверхні землі, що дає 

можливість будувати ЦМР для заліснених 

територій. 

Хмара точок, як результат лазерного 

сканування, потребує якісного опрацювання, що 

в свою чергу вимагає певних затрат часу. Тому 

однією з найважливіших задач є підбір 

оптимальних параметрів класифікації точок і 

автоматизація процесу класифікації [Wang, 

2014]. 

Виклад основного матеріалу 

Вхідними даними для побудови цифрової 

моделі слугував файл хмари точок формату las. 

ЦМР побудовано на частину території 

Національного парку «Йосеміті» (англ. Yosemite 

National Park, Каліфорнія, США).   

Для роботи з даними лазерного сканування 

використано програмне забезпечення фінської 

компанії TerraSolid, яке працює під програмною 

оболонкою Bentley MicroStation. Для опрацювання 
результатів сканування та створення ЦМР 

застосовано програмні модулі TerraScan та 

TerraМodeler. TerraScan використано для: 

автоматичної класифікації лазерних точок, 

виділення поверхні Землі, контролю результатів 

автоматичної класифікації, побудови профілів і 

виправлення помилок класифікації. Програмний 

модуль TerraМodeler використано для побудови 

ЦМР і горизонталей. Запропоновану схему 

досліджень подано на рис.1. 

 

Рис. 1. Схема побудови ЦМР 

Побудова ЦМР за даними лазерного 

сканування включала наступні етапи: 

1. Створення проекту. Нарізка хмари точок на 

блоки. Всього до проекту було імпортовано 16 636 

677 точок. Для скорочення часу роботи алгоритму 

програми та відповідно скорочення часу 

класифікації, загальну хмару точок розділено на 

блоки розміром 500×500 м. 

2. Підбір параметрів для класифікації точок 

лазерного сканування. Підбір параметрів 

виконано експериментально на прикладі одного 

блоку. В процесі автоматичної класифікації точки 
класифіковано на наступні класи: помилкові точки 

(це точки, які знаходяться значно вище або нижче 

відносно основної хмари точок лазерного 

відбиття); ізольовані точки (точки, які значно 

відрізняються від сусідніх за висотою);  точки 

повітря (точки, які вищі, ніж середня висота 

оточуючих точок); точки землі; точки нижче 

поверхні (точки, які знаходяться нижче класу 

«земля»); рослинність (низька, середня і висока) 

[http://www.terrasolid.com/ guides/tscan.pdf].  
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3. Написання макросу для автоматичної 

класифікації точок. Написано макрос для 

автоматичної класифікації точок решти блоків з 

параметрами, підібраними для тестового блоку.  

Для всіх блоків виділено ті ж класи, що описані в 

пункті 2. Після завершення класифікації є 

можливість переглянути вікно статистики і 

проаналізувати кількість точок у кожному класі. 

Загалом до класу «земля» віднесено 5 156 401 

точку. 

4. Побудова поверхні і горизонталей за 

точками класу «земля». За точками класу 

«земля» побудовано поверхню і горизонталі на 

задану ділянку: основні – через 10 м, потовщені – 

через 50 м (рис.2) [http://www.terrasolid.com/ 

guides/tmodel.pdf]. 

 

Рис.2. Побудована поверхня з горизонталями 

5. Дослідження поверхні і виявлення помилок 

класифікації. Виправлення помилкових точок в 

класі «земля». Для виявлення помилок 

класифікації виконано дослідження створеної 

моделі. У місцях, де різниця висот сусідніх точок 

призводить до неприродного викривлення моделі 

та побудованих горизонталей будують профіль, і 

за необхідності переносять помилкові точки з 

класу «земля» в інші класи (рис.3). Після 

завершення перевірки перебудовано TIN-модель. 

 

Рис.3. Приклад виправлення ЦМР 

6. Візуалізація побудованої ЦМР. Створену TIN-

модель (рис.4) можна використати для аналізу в 

спеціалізованих програмних пакетах, наприклад 

для моделювання затоплень. 

Висновки 

Класифікацію точок лазерного сканування 

доцільно виконувати розбиттям всіх точок на 

окремі блоки та класифікацією тестового блоку 

для підбору оптимальних параметрів класифікації.  

 

Рис.4. 3D-візуалізація TIN-моделі 

Написання макросу для автоматичної класифікації 

точок лазерного сканування значно скорочує час 

опрацювання даних та дозволяє автоматизувати 

процес класифікації. 

Описана методика дозволяє за необхідності 

виконати перекласифікацію точок окремого 

блоку, що також скорочує час на отримання 

вихідної ЦМР. 
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The purpose of this research is to develop an 

optimal technique of processing laser scanning data 

for the construction of a digital terrain model. The 

result of the study is a developed methodology that 

allows automating the process of classification of 

laser scanning points, that in turn significantly 

reduces the time for processing input data. Novelty 

of this research is the study of the methodology for 

classifying laser scanning points of the "ground" 

class using a test plot for selecting optimal 

parameters. 

Keywords – aerial laser scanning; points cloud; 

automatic classification; macro; digital terrain 

model. 
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Для визначення нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення 

застосовано методику, що складається з трьох 

різних підходів, які базуються на застосуванні 

аерокосмічних методів та наземних вимірювань. 

Така методика дає змогу оперативно та 

достовірно отримувати інформацію про кількісні 

показники вмісту гумусу в ґрунті для прийняття 

раціональних управлінських рішень при 

визначенні балу бонітету для обчислення 

нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. 

Ключові слова – нормативна грошова оцінка 

земель; ґрунт; гумус; агровиробнича група 

ґрунтів; аерокосмічні методи; космічний знімок; 

математична модель. 

Вступ 

Складний та багатофакторний процес 

оцінювання земель сільськогосподарського 

призначення України потребує сучасної, якісної 

та достовірної вихідної інформації. Оскільки, така 

інформація є передумовою для встановлення 

реальної і справедливої ціни за землю. Саме 

нормативна грошова оцінка (НГО) є основою для 

ринку сільськогосподарських земель та виконує 

важливі економічні функції у регуляторній 

політиці нашої країни, особливо, при 

оподаткуванні земельних ділянок, визначенні 

розміру орендної плати за них, справлянні 

державного мита, розрахунку втрат сільського 

господарства. 

Постановка проблеми 

Згідно з недавно прийнятою постановою 

Кабінету Міністрів України про «Порядок 

проведення загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення» 

затвердженою 07.02.2018 р. № 105 визначено, що 

вихідними даними для проведення НГО є 

відомості Державного земельного кадастру, 

матеріали з Державного фонду документації із 

землеустрою, матеріали природно-

сільськогосподарського районування та 

бонітування ґрунтів у розрізі 

сільськогосподарських угідь, матеріали 

економічної оцінки земель та ґрунтові 

обстеження минулих років [Кабінет Міністрів 

України, 2018]. Відповідно до законодавства 

України, матеріали бонітування ґрунтів та 

економічної оцінки земель є основою для 

проведення НГО земель сільськогосподарського 

призначення [Кабінет Міністрів України, 2016]. 

Також, спираючись на статті 16 та 17 Закону 

України «Про оцінку земель» [Закон України, 

2015] бонітування ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення проводиться 

не рідше як один раз у 7 років, а економічна 

оцінка земель сільськогосподарського 

призначення проводиться не рідше як один раз у 

5-7 років. Як відомо, бонітування ґрунтів та 

економічна оцінка земель були проведені ще до 

1996 року. Постає питання, про достовірність 

результатів нової НГО земель, що базуються на 

застарілій інформації про стан ґрунтового 

покриву. Безумовно, проведення робіт з 

бонітування ґрунтів та економічної оцінки земель 

сільськогосподарського призначення є 

масштабними та потребують витрат часу, 

грошових та людських ресурсів.  

Альтернативою довготривалим наземним 

дослідженням є сучасні алгоритми отримання 

оперативної та достовірної інформації, що 

базуються на аерокосмічних методах моніторингу 

Землі. Застосування таким методів сприяє 

вирішенню широкого кола завдань, пов’язаних з 

оцінюванням показників ґрунту, проведенням 

необхідних агротехнічних заходів та 

підвищенням ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення на всіх 

рівнях. Доведено, що найефективнішими є 

методи, які засновані на використанні й аналізі 

різночасових космічних зйомок. Отримана 

інформація дозволяє вести безперервний 

моніторинг земель сільськогосподарського 

призначення, створювати бази різночасових 

космічних знімків, що слугують основою для 

проведення порівняльного статистичного аналізу, 

моделювання та прогнозування стану земель. 

Аналіз останніх досліджень 

Найважливішою якісною та кількісною 

властивістю земель є вміст гумусу в ґрунті. 

Проведення ґрунтового моніторингу та 

агротехніֺчних заходів щодо збереженняяяя і 

відновленֺня ґрунтової родючості є 

першочерговим завданням країни [Медвєдєв В.В., 
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2002]. Агрохімічний метод оцінки просторовֺого 

розміщенняяяяяяяяяя гумусу є досить тривалим, 

затратним і трудомістким процесом. Тому, для 

вирішення цієї проблеми пропонується 

використоֺвувати результати аерокосміֺчних 

досліджень у поєднанні з вибірковиֺм відбором 

ґрунтових зразків для визначеннֺя вмісту гумусу 

[Шатохін А.В., 2001; Ачасов В.А., 2008; 

Сахацький О.І., 2008]. Для визначення 

відсоткового показника вмісту гумусу за 

спектральною яскравістю каналів необхідно 

дослідити степінь наявності статистичної 

залежності між спектральною енергетичною 

яскравістю ґрунту і кількістю вмісту гумусу, а 

також оцінити значимість цього зв’язку 

[Сахацький О.І., 2008]. На сучасному етапі відома 

низка методів моделювання вмісту гумусу в 

ґрунті на основі лінійних, нелінійних, множинних 

регресій [Малашевський В.А., 2013]. При 

дослідженні вмісту гумусу в ґрунті С. Г. Чорний 

пропонує використовувати видимий діапазон 

електромагнітного спектру [Чорний С.Г., 2016].  

Мета 

Метою роботи є удосконалення інформаційної 

бази для визначення НГО земель 

сільськогосподарського призначення. Алгоритм 

удосконалення побудовано на застосуванні 

математичних моделей визначення та оцінювання 

показника вмісту гумусу у ґрунті, на основі 

опрацювання даних аерокосмічних методів та 

інформації наземних досліджень.  

Методика 

Узагальнена методика щодо удосконалення 

інформаційної бази для визначення НГО земель 

сільськогосподарського призначення базується на 

визначенні Багр - балу бонітету агровиробничої 

групи ґрунтів відповідного 

сільськогосподарського угіддя природно-

сільськогосподарського району, Б - середнього 

балу бонітету ґрунтів відповідного 

сільськогосподарського угіддя природно-

сільськогосподарського району що обчислюються 

за формулою (1) та Б2к – балу бонітету культури 

за вмістом гумусу, що обчислюється за формулою 

(3): 

Б

БГ
Г

агру

агр   
(1) 

де Гагр - нормативна грошова оцінка 

агровиробничої групи ґрунтів відповідного 

сільськогосподарського угіддя природно-

сільськогосподарського району, гривень за 

гектар, Гу - норматив капіталізованого рентного 

доходу відповідного сільськогосподарського 

угіддя природно-сільськогосподарського району 

Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва 

та Севастополя, гривень за гектар [Кабінет 

Міністрів України, 2016].  

Таким чином, нормативна грошова оцінка 

земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення Гзд у гривнях визначається за 

формулою (2): 

нсгнсгаграгрзд ГПГПГ   )(  (2) 

де Пагр - площа агровиробничої групи ґрунтів 

сільськогосподарського угіддя у гектарах, Пнсг - 

площа несільськогосподарських угідь у гектарах, 

Гнсг - норматив капіталізованого рентного доходу 

несільськогосподарських угідь на землях 

сільськогосподарського призначення у гривнях за 

гектар [Кабінет Міністрів України, 2016]. 

Узагальнена формула, що запропонована у 

методиці [Кабінет Міністрів України, 2016] 

дозволяє визначати бал бонітету по властивостях 

грунту для вирощуваних культур: 

)(
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де Бзк – загальний бал бонітету культури по 

властивостях ґрунту, Б1к – бал бонітету культури 

за потужністю гумусового горизонту, Б2к  - бал 

бонітету культури за вмістом гумусу, Б3к – бал 

бонітету культури за вмістом фізичної глини, К1к 

– коефіцієнт детермінації (ваговий коефіцієнт) 

культури за потужністю гумусового горизонту, 

К2к – коефіцієнт детермінації (ваговий 

коефіцієнт) культури за вмістом гумусу, К3к – 

коефіцієнт детермінації (ваговий коефіцієнт) 

культури за вмістом фізичної глини [Кабінет 

Міністрів України, 2016].  

Таким чином, для визначення та оцінюваннКя 

кількісних показників вмісту гумусу в ґрунті за 

результатами опрацювання даних аерокосмічних 

методів використовується методика, що базується 

на дослідженні динаміки вмісту гумусу, складу 

ґрунтів та інших характеристик ґрунту на основі 

спектральних характеристик відкритого ґрунту 

[Сахацький О.І., 2008]. Методика дослідження 

включає три основні підходи: 

1. Використання статистичних лінійних 

регресійних залежностей між спектральною 

яскравістю у певному каналі та фактичним 

показником вмісту гумусу.  

2. Застосування лінійних комбінацій 

яскравостей та спектральних індексів, що 

базуються на використанні каналів, які 

визначають вплив рослинності та вологості на 

спектральні яскравості ґрунтів. 

3. Застосування степеневих моделей для 

визначення та оцінювання показника вмісту 

гумусу у ґрунті [Gebryn-Baydi L. V., 2017]. 

Узагальнене оцінювання вмісту гумусу в 

ґрунті за даними аерокосмічних та наземних 
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досліджень передбачає такі загальні етапи 

[Гебрин Л.В., Сахацький О.І., 2015]: 

 отримання статистичних даних, які 

характеризують показники родючості ґрунтів та 

попередній аналіз кожного поля; 

 скачування наявних космічних знімків та 

знімків, що отримані з БПЛА або інших літальних 

апаратів за відповідний період дослідження;  

 процес попередньої обробки знімків; 

 розрахунок вегетаційного індексу згідно з 

показниками яскравостей спектральних каналів; 

 отримання усереднених значень спектральних 

яскравостей у вибраних каналах згідно з 

ділянками відбору зразків ґрунту.  

Результати 

Для першого підходу було проведено 

встановлення лінійної статистичної залежності 

між показниками фактичного вмісту гумусу в 

ґрунтів Gact та усередненими показниками 

спектральної яскравості по вибраних каналах у 

визначеній вибірці пік селів. Також було 

знайдено коефіцієнти кореляції та детермінації. 

Обчислено довірчі інтервали, значимості 

коефіцієнтів кореляції при довірчій ймовірності 

0,95 та рівні значимості 0,05. Побудовано графіки 

залежності між усередненими показниками 

спектральної яскравості вибраних каналів у 

вибраній вибірці пікселів і показниками 

фактичного вмісту гумусу в ґрунтів Gact. 

Визначено найбільш тісні лінійні залежності, що 

характеризуються більш високими коефіцієнтами 

кореляції та допустимими довірчими 

інтервалами, а також значимістю коефіцієнта 

кореляції. Обчислено показник вмісту гумусу Gpn  

на основі оберненого рівняння лінійної регресії 

(4):  
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де В – енергетична яскравість ґрунту у 

відповідному спектральному каналі, n – 

спектральний канал: червоний, синій, зелений, 

інфрачервоний; а та b − числові параметри 

моделі; Gact  − відсотковий показник гумусу. 

Проведено оцінку точності отриманих 

результатів та обчислено середнє квадратичне 

відхилення σ побудованого показника вмісту 

гумусу Gpn від фактичного Gact : 

У процесі застосування другого підходу було 

використано результати досліджень, які 

полягають у тому, що на спектральну яскравість 

ґрунту впливає як наявність рослинності, що 

визначається на основі простого відношення 

яскравостей NIR/Red, так і наявність зайвої 

вологості, яка визначається на основі 

спектральних індексів із використанням 

співвідношення ближнього та короткохвильового 

інфрачервоного каналу, зеленого та ближнього 

інфрачервоного каналу, а також зеленого та 

першого короткохвильового інфрачервоного 

каналу. Таким чином загальна модель набуває 

виду (5): 
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Для застосування третього підходу до 

визначення та оцінювання показника вмісту 

гумусу запропонована степенева модель, яка 

також побудована на фізичних зв`язках, що 

включають вплив різних параметрів на 

спектральну яскравість ґрунту. У початковому 

загальному вигляді відображається так (6): 

0 Re 1 2a b c d u f

pnG G Blue Green d NIR SWIR SWIR  (6) 

Основним критерієм оцінки точності 

виступають середнє квадратичне відхилення  

обчисленого показника вмісту гумусу (Gpn) від 

фактичного (Gact ), а також Критерій Фішера (F-

критерій). Проаналізувавши усі моделі, знайдено 

найоптимальнішу модель шляхом порівняння 

усереднених середніх квадратичних відхилень 

запропонованих моделей [Gebryn-Baydi L. V., 

2017]. Такий підхід дає змогу оперативно та 

достовірно отримувати інформацію про кількісні 

показники вмісту гумусу в ґрунті в потрібний 

момент часу для удосконалення інформаційної 

бази для визначення НГО земель 

сільськогосподарського призначення. 

Висновки 

1. Проаналізовано сучасний стан оцінювання 

земель сільськогосподарського призначення на 

основі чинних законодавчих документів та 

виявлено, що достовірність результатів нової НГО 

земель, яка отримана на основі застарілої 

інформації про стан ґрунтового покриву є 

сумнівною. 

2. Запропоновано узагальнену методику 

удосконалення інформаційної бази для визначення 

НГО земель сільськогосподарського призначення, 

яка побудована на застосуванні математичних 

моделей визначення та оцінювання показника 

вмісту гумусу у ґрунті, на основі опрацювання 

даних аерокосмічних методів та інформації 

наземних досліджень.  

3. Така методика дає можливість отримувати 

достовірні та своєчасні дані про ґрунтовий 

покрив, зокрема вміст гумусу в ґрунті, для 

визначення НГО та встановлення реальної і 

справедливої ціни за земельну ділянку на 

сучасному ринку земель. 
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Актуальність проблеми екологічної безпеки 

природних і антропогенних геосистем зумовлена 
посиленням антропогресії, розширенням спектру 

та ростом інтенсивності розвитку небезпечних 

процесів, а також зниженням стійкості геосистем. 

Перспективи застосування ГІС  зумовлені 

можливостями їх використання як середовища 

розгортання статичних та динамічних моделей, що 

ілюструють різноманітні природні та 

соціоекономічні процеси і функціональні зв'язки.. 

Ключові слова – екологічна безпека, 

геосистема, екологічні ризики, ландшафти, 

природні ресурси. 

Постановка проблеми 

Важливе місце у вирішенні конструктивних 

проблем екологічної безпеки займає 

геоінформаційний підхід. Він пов'язаний із 

широким впровадженням у практику досліджень 

сучасних ГІС-технологій. Вони стали революцією 

у картографічному методі досліджень, піднісши 

можливості геопросторового аналізу на 

принципово новий рівень. Основними 

взаємопов'язаними сферами застосування цих 

технології є управління географічними даними, їх 

візуалізація та геоінформаційне моделювання. 
Геоінформаційні технології забезпечують швидку 

інтеграцію різноманітних даних, зокрема даних 

дистанційного знімання, корекцію та поновлення 

інформації у процесі моніторингу, контроль 

логічної узгодженості різних даних, перетворення 

систем координат, автоматичну генералізацію 

тощо. 

 В сфері візуалізації сучасні ГІС пропонують 

широкий спектр можливостей та функцій, 

націлених на інтерактивний аналіз географічних 

даних, продуктивну інтеграцію обчислювальних 

можливостей сучасних комп’ютерів та здатностей 
людини сприймати й аналізувати цілісні 

просторові образи, зі зручним та інтуїтивно 

зрозумілим представленням кінцевої інформації 

споживачеві. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій 

Останнім часом в Україні опубліковано ряд 

праць, у яких висвітлені загальні аспекти 

геоінформаційних технологій. Все більше 

публікується робіт, у яких ГІС активно 

використовуються при вирішенні тієї чи іншої 

конкретної проблеми Проблемам екологічної 

безпеки присвячені роботи Адаменка О.М., 

Горбуліна В.П., Грекова Л.Д., Довгого С.О., 

Іванова Є.А. Кросовського Г.Я., Мальованого 

М.С., Мокіна В.Б., Рудька Г.І., Трофимчука О.М.,  

Яковлєва Є.О. та ін. 

Мета 

Мета - аналіз потенціалу сучасних ГІС 

технологій, як інструменту досліджень. Завданням 

є огляд, короткий аналіз та систематизація 

актуальних і перспективних напрямків 

застосування геоінформаційних технологій у 

практиці конструктивних досліджень екологічної 

безпеки із більш детальним розглядом окремих 

прикладів. 

Виклад основного матеріалу 

Аналіз взаємного розміщення на земній поверхні 

об'єктів, поширення природних і техногенних явищ 

та процесів має винятково важливе значення для 

раціональної просторової організації 

природокористування і планування 

природоохоронної діяльності. 
Традиційний картографічний аналіз і 

моделювання, попри значні можливості та здобутки, 

має ряд фундаментальних і технічних обмежень. 

Так, графічні обмеження щодо кількості та 

детальності інформації, поряд із складністю 

сумісного просторового аналізу різних карт, є 

суттєвими перешкодами для дослідження 

просторових поєднань і зв'язків різних явищ та 

процесів. Статичність картографічних зображень 

робить неможливим динамічне просторове 

моделювання та інтерактивний аналіз інформації. 
Найбільш важливою та революційною за своїми 

можливостями сферою застосування 

геоінформаційних технологій є геоінформаційне 

моделювання, яке зводиться до трансформації 

первинних даних з метою одержання нової 

інформації. Це може бути інформація про 

актуальний або майбутній стан геосистем (описове 

моделювання) або співвіднесення даних про 

властивості об'єктів та параметри процесів із 

суб'єктивно заданою цільовою функцією (оціночне 

моделювання), включаючи оцінку придатності 

території для тих чи інших видів господарської 
діяльності, характеру змін стану об'єктів та ходу 

процесів за різних сценаріїв техногенних впливів, 

ступеня екологічних ризиків тощо. Така інформація 

дозволяє вирішувати задачі нормування та 

оптимізації природокористування[Андрейчук, 2003]. 

Вирішення зазначених завдань на сучасному 

науковому рівні передбачає широке використання 

кількісного моделювання та чітко визначених і 

теоретично обґрунтованих критеріїв. При цьому ГІС 
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набагато розширили можливості традиційних 

картографічних методів, значно спростивши та 

збільшивши точність ряду картометричних операцій 

(вимірювання довжин ліній та площ ареалів, 

визначення крутизни схилів) і зробивши простими 

та доступними операції, які практично неможливо 

виконати старими картометричними методами 

(наприклад, кількісне моделювання руху наносів або 

забруднень по поверхні рельєфу). 

Вирішення проблем екологічної безпеки може 

потребувати застосування статичних чи динамічних 

моделей. Перші дозволяють визначати невідомі 

властивості природних і природно-технічних систем 

на основі використання емпірично або теоретично 

визначених залежностей між цими властивостями та 

їх чинниками, просторовий розподіл яких є 

задокументованим у формі цифрових шарів. 

Основними функціями, які реалізують статичні 

моделі в ГІС, є картографічна алгебра, статистичний 

та геостатистичний аналіз геопросторових даних. 

Так, визначення кількісних залежностей між 

врожайністю та її основними чинниками 

(характеристиками ґрунту, мікроклімату, 

особливостями агротехніки тощо) дозволяє 

спрогнозувати значення врожайності в тому чи 

іншому місці та визначити оптимальну просторову 

структуру угідь, агротехніку, норми внесення 

добрив. Сучасні кількісні моделі ерозійних процесів 

(наприклад, модель RUSLЕ) дозволяють одержати 

детальні карти розподілу інтенсивності змиву, 

використовуючи значення головних чинників ерозії, 

пов'язаних із властивостями різних геокомпонентів 

(клімату, рельєфу, ґрунту, рослинного і 

техногенного покриву), скомбіновані методом 

картографічної алгебри. Варіюючи значення змінних 

моделі, можна визначити максимально ефективне 

використання землі із мінімальними втратами 

ґрунту, обґрунтувати доцільність застосування 

спеціальних ґрунтоохоронних заходів та 

ґрунтозахисних технологій [Триснюк, 2017]. 

Аналогічний підхід використовується при 

оптимізації розміщення промислових, транспортних, 

рекреаційних та інших об'єктів, особливо таких, що 

висувають специфічні вимоги до характеристик 

середовища або суттєво впливають на довкілля. 

Геоінформаційне моделювання може 

використовуватись для визначення детального 

розподілу чинників, які використовуються "на вході" 

у вищезгаданих моделях прикладного та 

екологічного спрямування. Значна кількість різних 

за призначенням моделей використовує в якості 

індикатора морфометричні характеристики - 

крутизну та експозицію схилів, абсолютну висоту 
тощо. Основною формою представлення такої 

інформації у сучасних ГІС є цифрові моделі рельєфу 

(ЦМР), які можна одержати шляхом інтерполяції за 

певними алгоритмами оцифрованих шарів 

топографічних карт та планів [Ковальчук, 1997]. 

Можливості ПС дозволяють швидко перетворити 

ЦМР у шари похідних морфометричних 

характеристик, обрахувати розподіл ряду 

гідрографічних параметрів (довжин ліній стоку, 

площ водозборів тощо).  

ЦМР використовуються для визначення площ 

ймовірного затоплення під час паводків різного 

ступеня забезпеченості. За допомогою ЦМР та 

спеціальних формул можна обрахувати величину 

надходження на земну поверхню прямої сонячної 

радіації на будь-який момент часу або її інтегральне 
надходження на будь-який день, місяць чи інший 

період і скласти відповідну карту. М. Хатчінсон 

[Hutchinson, 1993, 1995] розробив методику 

інтерполяції даних метеостанцій та створення 

детальних і точних карт розподілу кількості опадів, 

використовуючи цифровий шар перевищень та 

зв'язок між висотою і кількістю опадів 

Важливим джерелом точної та оперативної 

інформації є дані дистанційного зондування земної 

поверхні. Сучасні ГІС та спеціалізовані програмні 

пакети включають ряд функцій, які дозволяють 
ефективно використовувати ці дані для різних цілей. 

Однією з найбільш важливих з них є автоматизовані, 

керовані та некеровані класифікації зображень, які 

дають можливість швидко одержувати детальні 

карти землекористування та рослинного покриву 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Створення карти землекористування 

та рослинного покриву за допомогою даних 

ДЗЗ 

Великим є потенціал геоінформаційних 

технологій у гідрологічних та гідроекологічних 

дослідженнях. Так, накладаючи в середовищі ГІС 

шар розподілу інтенсивності змиву та шари 

басейнової та річкової мережі, можна оцінити 

величину надходження наносів у водойми та 

водотоки. Використання ЦМР та даних про 

пористість, щільність та водопровідність відкладів 

дозволяє розрахувати поле швидкості руху 

ґрунтових вод та моделювати поширення 

забруднювачів з їх рухом. 
Динамічні моделі відбивають розвиток процесів 

у часі і є, як правило, складнішими порівняно із 

статичними моделями. Стан системи в певний 

проміжок часу розглядається як функція її стану у 

попередній інтервал та чинників її динаміки. Так. 

модель WOFOST дозволяє передбачити врожайність 

культури із врахуванням динаміки таких чинників, 
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як погодні умов, вміст у ґрунті вологи та поживних 

речовин, розвиток шкідників та бур'янів тощо 

протягом періоду вегетації. Такий підхід дозволяє 

спланувати у часі застосування агротехнічних 

прийомів, внесення добрив тощо. В системній 

екології поширені моделі динаміки популяцій, які 

базуються на диференційних рівняннях, що 

відбивають внутрішньо - та міжвидову конкуренцію. 

Ці моделі дозволяють спрогнозувати наслідки 

антропогенних втручань у структуру біоценозів, 
зокрема - знищення видів або їх інтродукції. 

Моделювання виносу, перенесення та 

відкладання речовини схиловими і русловими 

потоками дозволяє осягнути закономірності 

розвитку та самоорганізації схилів, дренажної 

мережі, руслових систем та флювіальних 

ландшафтів у цілому [Триснюк, 2017]. Гідравлічні 

моделі руху паводкової хвилі є корисними при 

проектуванні гідротехнічних споруд. Моделювання 

руху води та розчинених у ній солей сприяє 

раціональному проектуванню зрошувальних та 
осушувальних систем. У біоекології при аналізі 

динаміки структури деревостанів набув поширення 

метод геп-аналізу, а при аналізі просторової 

динаміки біоценозів - метод коміркових автоматів. 

Менш розвинутим є моделювання динаміки 

ландшафтів як цілісних полікомпонентних систем; 

перешкодою для цього є великі відмінності у 

характерних часах різних геокомпонентів та 

пов'язаних з ними процесів. 

Значне збільшення протягом останніх років 

обсягів досліджень із застосуванням 

геоінформаційних технологій не в останню чергу 
пов'язане із поширенням сучасних програмних 

пакетів ГІС, в яких потужні та різноманітні 

аналітичні функції поєднуються із зручним 

графічним інтерфейсом. Ще недавно комп'ютерне 

моделювання з метою вирішення теоретичних та 

прикладних проблем географії вимагало створення 

окремих вузькофункціональних програм для 

вирішення кожної конкретної задачі. Це потребувало 

великих затрат часу, глибокого володіння складним 

математичним апаратом та низькорівневими мовами 

програмування. 

Висновки 

Отже, використання геоінформаційних 

технологій відкриває для екологічної безпеки 

широке коло нових можливостей. Перспективи 

застосування ГІС зумовлені можливостями їх 

використання як середовища розгортання 

статичних та динамічних моделей, що ілюструють 

різноманітні природні та соціоекономічні процеси 

і функціональні зв'язки. Інтерактивні зміни 

параметрів моделей роблять можливими 

евристичні експерименти з моделями, вміння 

аналізувати та впорядковувати дані, робити на їх 
основі корисні висновки та приймати ефективні та 

відповідальні рішення. 
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Подано порівняння різних методів 

автоматизованої класифікації та обрано найбільш 

оптимальні варіанти для визначення площ зелених 

насаджень у місті Винниці. Площі визначено 

різними методами. Найкращий результат 

порівняння площі зелених насаджень, визначених 

за топографічним планом масштабу 1:2000, і 

площі із результатів класифікації об’єктів за 

космічним знімком Landsat 8, отримано за 

використання методів максимальної вірогідності 

та  нейронних мереж.  
Ключові слова – багатоспектральні зображення; 

дистанційне зондування Землі; ГІС-технології; 

класифікація зображень; моніторинг розвитку 

міста; озеленення міста. 

Вступ 

Зелені міські насадження відіграють важливу 

роль в урбанізованому середовищі. Вони 

виконують екологічну, ландшафто-утворюючу, 

рекреаційну функцію, а також поліпшують 

санітарно-гігієнічну обстановку міста. 
Забезпеченість населення зеленими 

насадженнями розраховується відповідно до 

встановлених норм (ДБН 360-92) у квадратних 

метрах на людину, при цьому не враховується 

фактична площа зелених насаджень [Станкевич, 

2014]. 
Згідно з «Правилами утримання зелених 

насаджень» рівень озеленення міських вулиць 

повинно бути не меншим ніж 25%. 

Проаналізувавши останні дослідження 

літературних джерел на цю тематику можна 

зробити висновок, що здійснювати контроль 

озеленення урбанізованих територій можна за 

допомогою методів дистанційного зондування 

Землі та ГІС-технологій. Вони дозволяють 

здійснювати моніторинг та просторовий аналіз із 

прогнозуванням наслідків [Станкевич, 2014].  
Картографування міських лісів на основі 

даних дистанційного зондування потребує 

використання знімків високого розрізнення 

[Бурштинська, 2014]. Застосування космічних 

знімків системи Landsat у поєднанні з засобами 

ГІС вказують на великий потенціал у розв’язку 

подібних задач. 

Виклад основного матеріалу 

Для дослідження було обрано космічні знімки 

з супутникової системи Landsat 8 (2018 р.) на 

територію міста Вінниці. 
В дослідженні застосовувалося поєднання 

програмного забезпечення ENVI 5.1 і ArcGIS 

10.3, що дає широкий вибір інструментарію для 

обробки та аналізу даних. 
Синтезуємо для класифікації канали 

зображень. У роботі використовувалася 

комбінація каналів 6-5-2 (середній 

інфрачервоний, близький інфрачервоний і синій). 

Такі комбінації використовують для аналізу 

рослинного покриву. Як результат подано 

синтезоване зображення (рис.1). Після синтезації 

розрізнювальну здатність знімків було 

покращено за допомогою методу Pan-Sharpening. 

[Deppa, 2014]. 

 

Рис. 1. Комбінація каналів 6-5-2 

багатоспектрального зображення отриманого 
з супутника Landsat 8  

Відбивну здатність об’єктів зображення 

оцінено за спектральною кривою. Це дає  

можливість   визначити оптимальну кількість 

класів для класифікації та вибрати тестові 

полігони. 
Як допоміжний матеріал для вибору сигнатур, 

використано знімок вищого просторового 

розрізнення, який дав змогу провести візуальну 

інтерпретацію об’єктів [Воробьев, 2015]. 
Для класифікації обрано такі тестові 

полігони: лісові насадження, гідрографія, 

забудована територія, поля, відкриті ділянки 

земної поверхні без покриву. Здійснено 

перевірку на роздільність класів. 
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Для контрольованої класифікації 

використано методи: паралелепіпеда, 

мінімальної відстані, Махаланобіса, 

максимальної вірогідності, спектрального кута, 

нейронних мереж [Квартич, 2014]. Результати 

класифікації за методом нейронних мереж 

подано на рис. 2.  

 

Рис. 2. Класифіковане зображення методом 

нейронних мереж 

За результатами класифікації для вказаних 

методів  обчислено площі рослинності в межах 

міста. Для порівняння за еталон було вибрано 

топографічний план міста Вінниця масштабу 

1:2000. За цим планом визначено площу зелених 

насаджень, яка склала 2416,18 га.  Результати 

визначення площ методами нейроних мереж та 

максимальної вірогідності  подано в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Порівняння методів класифікації 

Метод 

класифікації 

Площа,  

га 

Похибка, 

га 

Похибка, 

% 

Нейронних 

мереж 

2 349,54 66,64 2,76 

Максимальної 

вірогідності 

2 362,41 53,77 2,23 

Інші методи дають меншу точність визначення 

площ озеленення міста. 

Висновки 

Для визначення ділянок озеленення 

опрацьовано багатоспектральні зображення 

супутникової системи Landsat 8.  

Виконано контрольовану класифікацію 

зображень різними методами.  

Найточнішими методами є метод нейронних 

мереж та максимальної вірогідності, які дали 

змогу визначити площі з точністю 2-3 %.  
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The comparison of different methods of 

controlled classification is given and the most 

optimal options for the set goals are selected. The 

area of green plantations in Vinnitsa is determined 

by three methods. The best result of comparing the 

area of green plantations determined by the 

topographic plan of scale 1: 2000, and the area of the 

results of the classification of objects by the Landsat 

8 space image, is obtained using the methods of 

maximum probability and neural networks.  
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Проведено опрацювання матеріалів БПЛА-

аерофотознімання, апріорну та апостеріорну 

оцінку точності визначення координат, отримано 

цифрову модель рельєфу об'єкту дослідження. 
Наукова новизна дослідження полягає у аналізі 

матеріалів цифрового аерофотознімання з БПЛА 

для кількісної оцінки деформаційних процесів 

земної поверхні в зоні активних техногенних 

процесів. 

Ключові слова – БПЛА, аерофотознімання, 

цифрова фотограмметрія, цифрова модель 

рельєфу, деформаційні процеси рельєфу, оцінка 

точності, карсти, Солотвинський Солерудник. 

Вступ 

Проведення гірничих виробіток при розробці 
шахт солерудних родовищ викликає утворення 

значних пустот під поверхнею землі, внаслідок 

цього можуть активно виникати карстові процеси, 

що призводить до деформаційних процесів земної 

поверхні у великих масштабах. Для контролю та 

оцінки ситуації на значних за площею територіях з 

активними деформаційними процесами земної 

поверхні доцільно застосовувати методи 

дистанційного зондування, оскільки вони 

забезпечують оперативне отримання великих 

масивів даних та, в порівнянні із наземними 

методами, є менш трудомісткими та затратними. 
Об’єкт дослідження – деформаційні процеси 

території з активним проведенням гірничо-

видобувних робіт та кількісна оцінка цих 

процесів. 

Предмет досліджень – технології отримання 

кількісних характеристик деформаційних процесів 

поверхні на базі фотограмметричних та ГІС-

технологій. 

Завдання роботи: на підставі опрацювання 

даних аерофотознімання з БПЛА дати кількісну 

оцінку змін території Солотвинського 
солерудника і виявити екологічні загрози на цій 

території. Провести апріорну та апостеріорну 

оцінку точності визначення висот пунктів по 

створеній цифровій моделі рельєфу. 

Мета дослідження 

Метою дослідження є апробація та 

впровадження фотограмметричної технології для 

оцінки деформаційних процесів земної поверхні. 

Виклад основного матеріалу 

В процесах провалоутворення на території 

Солотвинського Солерудника тривають 

катастрофічні зміни. Провали в районі урочища 

"Чорний мочар", шахт № 7 та 8 розвиваються по 

площі й глибині зі швидкістю 1-2 метри на 

тиждень. Лише протягом однієї години 6 березня 

2009-го року карстове провалля неподалік шахти 

№ 7 збільшилося у діаметрі на 50-70 метрів та 

продовжує інтенсивно зростати. Що 

найстрашніше – один з провалів поширюється в 

бік житлового масиву [Бібік, 2009]. 

Для виконання поставленого завдання та 

дослідження деформаційних процесів земної 

поверхні в зоні активних техногенних процесів 

було необхідно виконати фотограмметричне 

опрацювання матеріалів БПЛА-аерофотознімання.  

Перед безпосереднім виконанням польових 

робіт проведено апріорну оцінку точності для 

перевірки можливості створення ортофотоплану в 

масштабі 1:1000 та цифрової моделі рельєфу 

фотограмметричним методом у відповідності 

до вимог точності для створення топографічних 

планів у масштабі 1:1000 [Інструкція з 

топографічного знімання, 1998]. Середні 

квадратичні похибки обчислені за формулами (1) 

[Дорожинський, 2008].  
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де mx, my, mp – СКП визначення координат точки 

на знімках стереопари та поздовжнього паралаксу, 

mx, my, mp = 0,005 мм,  

f – фокусна віддаль цифрової знімальної 

камери (f =16 мм), 

x, y - абсциса та ордината відповідно кадрової 

рамки ПЗЗ-матриці цифрової знімальної камери, 

В – базис знімання, для масштабу 1:1000 згідно 

характеристик цифрової знімальної камери (при 

поздовжньому перекритті Рх=80%, В=31,106 м), 

mp=mx= my=0.005 мм, Н – висота знімання. 

Результати апріорної оцінки точності знімання 
в масштабі 1:1000 для різних висот знімання 

наведено в таблиці 1. 

177



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

Таблиця 1 

Результати апріорної оцінки точності 

аерофотознімання 

Модель  Модель Н, Точність, м 

БПЛА камери (м)  mX mY mZ 

PD-1900 

Sony 

ILCE-QX1 150 0,16 0,21 0,23 

PD-1900 

Sony 

ILCE-QX1 100 0,08 0,10 0,10 

PD-1900 

Sony 

ILCE-QX1 80 0,06 0,07 0,06 

 

Наведені розрахунки дозволяють планувати 

цифрове аерофотознімання на підставі вибору 

фокусної віддалі камери та висоти польоту 

БПЛА. 

Звернемо увагу на такий параметр як 

точність вимірювань, взятий на рівні 0.005 мм. 

Це вимагає проведення калібрування 

неметричної камери, а така переважно 

встановлюється на БПЛА або ж використання 

методу самокалібрування при побудові мережі 

аеротріангуляції. 

Для опрацювання матеріалів 

аерофотознімання використано такі програмні 

продукти: Pix4D Mapper Pro, Global Mapper, 

Digitals та Bentley MicroStation. 

Технлогічна схема виконання дослідження 

подана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Технологічна схема виконання 

дослідження 

• Створення планово-висотної основи – пошук, 

розміщення та інструментальне спостереження 

опорних та контрольних планово-висотних 

пунктів. 

• Виконання аерофотознімання – підготовчі 

роботи, запуск БПЛА, фотографування об’єкта з 

перекриттям та посадка БПЛА. 

Опрацювання матеріалів  аерофотознімання – 

комплекс камеральних робіт, який, у даному 

дослідженні, включає такі етапи: 

• Геоприв’язка та зшивання знімків з 

використанням ПЗ Pix4D. Програмне середовище 

об’єднує знімки за допомогою розпізнавання 

великого об’єму відповідних точок (ААТ етап) та 

використовує оброблений масив цифрових даних 

для максимально точної реєстрації позицій та 

орієнтацій зроблених знімків (ВВА етап) 

[Курманкина, 2014]. 

• Створення та ущільнення хмари точок 

текстурованої моделі об’єкту з використанням 

ПЗ Pix4D. 

• Класифікація та редагування створеної хмари 

точок у ПЗ MicroStation CE, зокрема 

фільтрування точок класу «земля» [TerraScan 

Users Guide]. 

• Створення ЦМР та горизонталей для ділянки 

дослідження на основі редагованої хмари точок у 

ПЗ Pix4D. 

Результати дослідження 

В результаті проведених досліджень було 

створено цифрову модель рельєфу (рис. 2.) 

території Солотвинського солерудника станом на 

липень 2017 року. 

 

 

Рис. 2. Створена растрова ЦМР 

Для перевірки якості створеної моделі 

проведено оцінку точності визначення висот по 
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12-ти контрольних пунктах спостереження яких 

проводилось двочастотним ГНСС-приймачем в 

режимі RTK Trimble R4.  

Результати проведеної оцінки точності 

визначення висотних координат подано у Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Оцінка точності визначення висотних 

координат на ЦМР 

№ 

точки 

Z(gnss), 

(м) 

Z(DEM), 

(м) 

∆Z, 

(м) 

(∆z)2, 

(м) 

1c 284,68 284,78 -0,10 0,01 

2c 285,30 285,50 -0,20 0,04 

3b 269,56 269,66 -0,10 0,01 

4b 290,56 290,70 -0,14 0,02 

5d 291,89 291,95 -0,06 0,00 

6 288,28 288,15 0,13 0,02 

8a 289,60 289,69 -0,09 0,01 

9b 258,44 258,39 0,05 0,00 

10b 282,48 282,55 -0,07 0,01 

11a 292,35 292,49 -0,15 0,02 

12b 276,80 276,90 -0,09 0,01 

13a 290,32 290,35 -0,03 0,00 

   
∑ 0,15 

  
mZ= 0,11 (м) 

Отримана точність визначення висотних 

координат  на ЦМР відповідає Вимогам зі 

створення топографічних планів масштабу 

1:1000 та розрахованій апріорній оцінці 

точності для використаного технічного 

забезпечення (mz(апріорне)=0,10 м). 

Висновки 

В ході виконання дослідження було створено 

цифрову модель рельєфу за матеріалами БПЛА-

аерофотознімання для території Солотвинського 

Солерудника, Тячівського району, 

Закарпатської області.  

Проведено апріорну та апостеріорну оцінку 

точності визначення координат пунктів для 

створеної моделі. Реалізована комплексна 

технологія робіт по опрацюванню даних 

аерофотознімання з БПЛА.  

Використаний у дослідженні 

фотограмметричний метод опрацювання 

просторових даних забезпечив належну точність 

побудови ЦМР ( mz=0,11 м) за матеріалами 

аерофотознімання, що відповідає вимогам 

точності для створення топографічних планів 

1:1000 та апріорній оцінці точності для 

використаного технічного забезпечення 

(mz(апріорне)=0,10 м). 

Результати роботи були викорастані для 

подальшого дослідження деформаційних змін 

поверхні території Державного підприємства 

«Солотвинський солерудник», викликаних 

активним поширенням карстових процесів 

внаслідок експлуатації гірничих виробіток 

фотограмметричним методом. 
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Тhe processing of UAV's aerial survey were 

carried out, a priori and a posteriori estimation of 

the accuracy of the determination of coordinates, 

the digital elevation model of the research object 

was obtained. The scientific novelty of the study is 

to analyze the materials of UAV's aerial survey for 

quantitative assessment of the deformation 

processes of the earth's surface in the zone of active 

man-made processes. 

Keywords – UAV, UAV-survey, digital 

photogrammetry, terrain deformation processes, 

accuracy estimation, karst, Solotvyno salt-mine. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ ЗА РАЙОНАМИ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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національний аграрний університет, вул. Алчевських, 
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Відображено структуру сільськогосподарських 

земель у розрізі адміністративних районів 
Луганської області. Доведено оптимальні способи 

картографування окремих показників, що 

відображають співвідношення площ різних видів 

угідь і територіального розподілу частки ріллі. 

Наголошено на чинниках нерівномірного 

розподілу сільськогосподарських земель у межах 

Луганщини. Відзначено, що найбільші відсоткові 

значення площ угідь і, зокрема, ріллі властиві 

районам, що характеризуються переважно 

рівнинним рельєфом і сільськогосподарською 

спеціалізацією економіки. Найменша частка 

земель сільськогосподарського призначення 
притаманна території, розташованій на 

Донецькому кряжі, де набула поширення вугільна 

промисловість. 

Ключові слова – сільськогосподарські землі; 

рілля; Луганська область; картодіаграма; 

картограма. 

Виклад основного матеріалу 

Серед видів землекористування, поширених у 

Луганській області, особливе місце належить 

займає сільськогосподарському. 

Сільськогосподарська освоєність території 
Луганської області становить 73,48 %, для 

України загалом цей показник дорівнює 72,1% 

[Паньків, 2012]. 

Загальна площа сільськогосподарських земель 

у Луганській області, станом на 1 січня 2016 р., 

складає 1955,96 тис. га, або 73,3 % від загальної 

площі її території (для України цей показник 

становить 71,1% від загальної площі).  

За даними Екологічного паспорта Луганської 

області, 76,76% сільськогосподарських земель 

реґіону припадає на сільськогосподарські угіддя 
[Екологічний паспорт Луганської області, 2017]. 

Решта – це землі, що перебувають під 

господарськими дворами, шляхами та прогонами, 

а також землі, зайняті меліоративним 

будівництвом. 

На особливо цінні сільськогосподарські угіддя 

припадає 16,1% (для України в цілому – 36,7%). 

Переважну частину сільськогосподарських 

угідь становить рілля (68,83%), що свідчить про 

високий показник розораності території, тим 

більше, що на особливо цінну ріллю припадає 

20,3% (в цілому для України – 44,8%) 
[Екологічний паспорт Луганської області, 2017]. 

24,16% площі Луганської області займають 

пасовища, 4,46% – сіножаті, 1,61% – багаторічні 

насадження. Лише 0,94% площі сільгоспугідь 

припадає на перелоги. 

Найбільшу частку земельного фонду (понад 

80%) сільськогосподарські землі становлять у 

районах північної частини Луганщини, де аграрне 

виробництво є галуззю спеціалізації реґіону. 

Найменші показники притаманні південній 

території, розташованій у межах Донбасу, де 
значна частка земель відведена для потреб 

вугільної промисловості. 

Відносно невеликі значення частки 

сільськогосподарських земель у Кремінському, 

Новоайдарському та Станично-Луганському 

районах зумовлені тим, що вказані території 

розташовані в долині Сіверського Дінця, де 

досить значна площі вкрита лісами. 

Найменші значення властиві 

Антрацитівському й Перевальському районам. З 

одного боку, це території, що мають одні з 

найбільших показників площ, відведених під 
потреби гірничодобувної промисловості; з іншого 

боку, в межах згаданих районів, які розташовані 

на Донецькому кряжі, значні площі припадають на 

ерозійно небезпечні землі крутизною понад 2° 

[Кисельов, Кононенко, Сопов, 2017]. 

Структуру розподілу сільськогосподарських 

земель за видами угідь у розрізі адміністративних 

районів Луганської області показано на рис. 1. У 

зв’язку з різнобічністю інформації, яку містить 

наведений нижче картографічний твір, ми 

вважаємо представити її у вигляді картодіаграми. 
У структурі сільськогосподарського 

виробництва на Луганщині, як і на переважній 

частині території України, велике значення набуло 

рільництво. Ми відзначали вище, що на ріллю 

припадає найбільша частка сільськогосподарських 

угідь. Розподіл ріллі за різними фрагментами 

території області є нерівномірним, що ми 

пов’язуємо із сукупною дією природних і 

антропогенних чинників – рельєфом, кліматом, 

структурою господарського комплексу. 

Найбільша частка ріллі притаманна районам, що 

характеризуються рівнинним рельєфом і 
сільськогосподарською спеціалізацією; найменша 

властива районам із кряжовим рельєфом і 

гірничопромисловою спеціалізацією господарства. 
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Уявлення про частку ріллі в земельному фонді 

адміністративних районів дає рис. 2. Ми 

вважаємо, що зазначену інформацію оптимально 

представити способом картограми. 

 

Рис. 1. Картодіаграма розподілу 
сільськогосподарських угідь за районами 
Луганської області [Екологічний паспорт 

Луганської області, 2017] 

 
Рис. 2. Картограма розподілу ріллі за 

адміністративними районами Луганської 
області (%) 

Висновки 

Сукупність природних і антропогенних 
чинників зумовила досить істотні відмінності у 
структурі сільськогосподарських земель між 
адміністративними районами Луганської області. 
Залежно від обсягу географічної інформації, що 
закладається в картографічний твір, вона може 
бути найоптимальніше відображена способом 
картодіаграми або картограми. Найбільшу частку 
території сільськогосподарські землі займають у 
районах із рівнинним рельєфом і аграрною 
спеціалізацією, найменшу – на Донецькому кряжі 
в районах поширення вугільної промисловості. 
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MAPPING OF THE DISTRIBUTION OF 

THE AGRICULTURAL LANDS THROW 
THE DISTRICTS OF THE LUHANSK 

REGION  

Iurii Kyselov 1*, Serhii Kononenko 1, 

Dmytro Sopov 2 
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The structure of agricultural lands through the 
administrative districts of Luhansk region is discovered 
in the proposed article. The optimal methods for 
mapping separate indexes discovering the correlation of 
squares of different kinds of agricultural lands and the 
territorial distribution of the percentage of the 
ploughland are grounded. It is stressed on the factors of 
non-equal distribution of the agricultural lands in the 
Luhansk region. It is marked that the largest percent 
indexes of the squares of agricultural lands, especially, 
the ploughland related to the districts characterized by 
the plain relief and agricultural specialization of the 
economy. The smallest part of agricultural lands is 
located on the territory of the Donets ridge, where the 
coal-mining industry has been developed. 

Keywords – agricultural lands; ploughland; Luhansk 
region; cart diagram; cartogram. 
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Проведено моніторинг стану хвойних лісів 

Тухлянського лісництва. В результаті польових 
досліджень отримано завіркову інформацію, яка 

слугує для створення навчальних вибірок. Для 
дослідження використано космічні знімки із 

супутників Landsat-5 та Sentinel-2. На підставі 
завіркової інформації виконано контрольовану 

класифікацію методом максимальної вірогідності 
у програмному середовищі ArcGIS. Як результат 

визначено площі засихання лісів за 2007, 2017 та 
2018 роки. 

Ключові слова – моніторинг лісів, засихання 
хвойних лісів, космічні знімки; , класифікація, 

навчальні вибірки. 

Вступ 

Ліси є важливою частиною природних ресурсів 
України і виконують водоохоронні, захисні, 
санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції 
Ліси займають більш як 15 % території України 
(9,6 млн га) і розташовані головним чином на 
півночі (Полісся) та заході (Карпати) країни. 
[Державне агентство лісових ресурсів України: 
публічний звіт за 2016 рік] 

Збільшення антропогенного впливу на 
довкілля у поєднанні з низькою ефективністю 
природоохоронних заходів призвели до значного 
виснаження лісів та погіршення товарної 
структури лісового фонду [Зацерковний, 2016]. 

Моніторинг лісів - це система спостережень, 
оцінки і прогнозу стану і динаміки лісового фонду 
для державного управління в галузі використання, 
охорони, захисту лісового фонду, відтворення 
лісів і підвищення їх екологічних функцій. 

Доцільність використання матеріалів 
дистанційного зондування Землі для моніторингу 
стану лісів визначається їх перевагою над 
традиційними методами, зокрема завдяки високій 
інформативності даних дистанційного зондування, 
їх об’єктивності, регулярності отримання та 
широкими можливостями при опрацюванні цих 
матеріалів для значних територій [Бурштинська, 
2013]. Дані супутникових спостережень, зокрема, 

зображення середнього просторового розрізнення 
з супутників серії Landsat та Sentinel є ефективним 
інструментом моніторингу стану лісів. Накопичені 
на сьогодні довгострокові архіви даних відкритого 
доступу відкривають можливість одержання 
інформації про стан лісів для всієї території 
України [Зацерковний, 2017]. 

Мета дослідження 

Мета дослідження полягає у визначенні зміни 
площ засихання з використанням завіркової 
інформації та архівних космічних знімків. 

Методика дослідження 

Дослідження проводилися на території 
Тухлянського лісництва Сколівського району 
Львівської області. Загальна площа лісництва 
становить 4888 га. Тухлянське лісництво входить 
до складу ДП «Славське лісове господарство» і 
розташоване у північно-східній частині на 
території Сколівського району.  

Структурну схему дослідження подано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурна схема дослідження 

Для збору завіркової інорфмації вибрано п’ять 
ділянок з відомими координатами, на яких 
виявлено засихання хвойних лісів та організовано 
дві експедиції для уточнення інформації [Денис, 
2017]. 

Для дослідження використано архівні космічні 
знімки, отримані із супутників Landsat-5 та 
Sentinel-2, що надаються Геологічною службою 
США (USGS). Спектрозональні зображення, 
створені на підставі вхідної інформації, 
забезпечують відображення змін в стані 
рослинності, зокрема і часові зміни.  

За цими знімками здійснено контрольовану 
класифікацію за алгоритмом максимальної 
вірогідності. Процес класифікації зображень – це 
процес групування пікселів у певні класи, які 
представлятимуть різні групи об’єктів місцевості. 
Для класифікації використано завіркову 
інформацію, отриману у результаті польових 
досліджень. 

Для опрацювання матеріалів використано 
програмний продукт ArcGis 10.2. 
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Результати 

Для кожної з п’яти ділянок, на яких 
проводились обстеження, записано такі дані: 
загальна характеристика полігону, види дерев, 
частота виду (%), середня висота дерева (м), 
середня товщина стовбура (м), середня відстань 
між деревами (м) та ступінь засихання (%).  

Загальна територія обстежених ділянок – 
близько 50 га. В результаті обстеження на ділянках 
виявлено різний ступінь засихання хвойних 
насаджень, від 10% до 30%.  

На основі польових досліджень створено 
навчальні вибірки які характеризують такі класи: із 
засиханням дерев, ліси на північних і південних 
схилах, вирубки та ділянки з оголеними грунтами. 
Для оцінки навчальних вибірок використано 
гістограми та діаграми розсіювання. Встановлено, 
що класи не перетинаються у просторі ознак. 

Проведено контрольовану класифікацію 
методом максимальної вірогідності для знімків за 
2007 р. (Landsat-5), 2017 р.  та 2018 р. (Sentinel-2). 
Результати класифікації за 2017 рік наведено на 
рис. 2. На підставі класифікації визначено площі 
засихання лісів, які подано у таблиці 1. 

 

Рис. 2. Результат класифікації за 2017 рік 

Таблиця 1 

Визначені площі засихання лісів 

Рік Площа, га 

2007 283,7 

2017 507,2 

2018 343,3 

З таблиці бачимо, що площі засихання на 2018 
рік зменшилися. Це можна пояснити вирубками 
ділянок із засиханням, а також тим, що більшість 
пошкоджених дерев повалені і вони не 
ідентифікуються на знімку. Із порівняння 
визначених площ із завірковими даними 2007 року, 
у якому створено ортофотоплани із визначеними 
площами засихання лісів, встановлено що 
неузгодженість між площами становить близько 5-
10%. 

Висновки 

 Дослідження проведено на території 
Тухлянського лісництва. Для дослідження 
використано космічні знімки із супутників Sentinel-
2 та Landsat-5. В результаті польових досліджень 

створено навчальні вибірки для виявлення 
засихання лісів. Проведено оцінку навчальних 
вибірок, що свідчить про достатню роздільність 
класів. Контрольовану класифікацію здійснено за 
алгоритмом максимальної вірогідності та 
визначено площі засихання хвойних лісів за 2007, 
2017 та 2018 роки. 
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Monitoring of the condition of coniferous forests of 

Tukhlya forestry was conducted. As a result of field 

investigations, we obtained credential information that 

serves to create training samples. Space images from 

satellites Landsat-5 and Sentinel-2 are used for the 

research. Based on the credential information, the 

controlled classification by maximum probability in the 

ArcGIS software environment. is performed. As a 

result, the areas of drying forests in 2007, 2017 and 

2018 are determined. 

Keywords – monitoring of forest, drying of coniferous 

forest, satellite images,classification, training samples. 
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Дані дистанційного зондування Землі 

відображаються як джерело геоданих для 

моніторингу стану лісів. Супутниковий образ 

SPOT-5 був використаний для створення 

тематичної карти території, що базується на 

алгоритмі кластера. 

Ключові слова – екологічний моніторинг, дані 

ДЗЗ; космічні знімки. 

Вступ 

Наразі актуальним є питання щодо 

використання даних дистанційного зондування 

Землі (ДЗЗ)  в екологічному моніторингу як 

системи збору, оброблення, збереження,  аналізу 

інформації про стан навколишнього природного 

середовища, прогнозування його змін та розробки 

науково обгрунтованих рекомендацій для 

прийняття ефективних управлінських рішень 

[Закон України «Про охорону навколишнього 

середовища»]. 

Аналіз літератури 

Проблеми екологічного моніторингу тісно 

пов’язані з вирішення наступних завдань:  

− організацією єдиної державної системи 

контролю за складовими природного середовища; 

− розробленням автоматизованої системи збору, 

оброблення, зберігання та аналізу інформації про 

кількість і стан природних ресурсів; 

− оцінюванням природно-ресурсного потенціалу 

та можливого рівня використання ресурсів; 

− розробленням управлінських рішень, 

спрямованих на забезпечення раціонального 

природокористування й сталого розвитку тощо 

[Дорогунцов, 2005]. 

Мета 

Метою дослідження є аналіз засобів ДЗЗ, 

застосування яких сприятиме вирішенню низки 

завдань екологічного моніторингу, моніторингу 

природних ресурсів та лісів зокрема.  

Виклад основного матеріалу 

До основних завдань моніторингу лісів 

відносять наступні: 

− визначення складу деревних  порід; 

− площ відновлення; 

− площ лісових земель, класифікованих за типом 

лісу і категоріями; 

− визначення ландшатної мозаїки;  

− площ лісів, що перебувають під охороною; 

− моніторинг вирубок тощо. 

З метою здійсненння моніторингу лісів 

використовують дані супутників з достатнім для 

вирішення задач просторовим і спектральним 

розрізненням, шириною смуги огляду та часовим 

розрізненням. 

Наразі ряд комерційних супутників може 

забезпечити вирішення задач моніторингу лісів на 

регіональному і базовому рівнях. 

Супутникова система спостережень SPOT-6/7 

має наступні характеристики [Кохан, 2009]: 

просторове розрізнення ─ 1,5 м (панхроматичний 

діапазон), 6,0 м – багатоспектральний; кількість 

спектральних каналів ─ 4 (блакитний, зелений, 

червоний, інфрачервоний); розмір сцени  ─ 60 

км2.  

Супутникова система Pleiades-1A/1B [Satellite 

imaging corporation]: передбачає замовлення 

сцени різної форми, має просторове розрізнення у 

панхроматичному діапазоні ─ 0,5 м, у 

багатоспектральному ─  2,0 м; кількість 

спектральних каналів ─ 4; ширина смуги огляду 

─ 20 км2; часове розрізнення ─ 1 доба. Дані 

супутника можуть ефективно застосовуватись на 

локальному рівні. 

Супутник Deimos-1 має наступні 

характеристики [4]: просторове розрізнення  ─ 22 

м, кількість спектральних каналів ─ 3 (зелений, 

червоний, інфрачервоний); ширина смуги огляду 

─ 600 км2; часове розрізнення ─ 3 доби. Дані 

супутника можуть ефективно використовуватись 

для забезпчення моніторингу на регіональному 

рівні.  

За необхідності може бути використаний архів 

даних SPOT-2/4/5.  

SPOT- 5 (функціонував до 31 березня 2015 р.), 

забезпечуючи унікальне поєднання даних 

високого просторовго розрізнення і широкої 

смуги огляду.  

Аналіз текстури на знімку дозволяє визначати 

домінуючі деревні породи (у комбінації з даними 

цифрової моделі рельєфу за спектральними 

каналами  SPOT 5 (див. рис.1). 

Для виділення площ заліснених територій та 

вегетаційних ступенів на прикладі використання 

даних SPOT 5 проведено некеровану 

класифікацію космічного знімка на основі 

кластерного аналізу й одержано тематичну карту 

(див. рис.2). 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. а) комбінація каналів SPOT-5 (2-1-2), 
б) буково-ялинові насадження (обмежені 

кругом) 

 

 

Рис.2. Тематична карта  

Для задач моніторингу лісів широко 

застосовують безкоштовні супутникові  знімки. 

Супутник Sentinel-2A [Satellite imaging 

corporation] має наступні характеристики: 

просторове розрізнення ─ 10-60 м, кількість 

спектральних каналів ─ 12 (присутні необхідні 

для дослідження канали –зелений, червоний, 

інфрачервоний); часове розрізнення ─ 15-30 діб. 

Супутник Landsat 7 ETM+ [Satellite imaging 

corporation] забезпечує великий архів даних ДЗЗ. 

Для нього властиві такі характеристики: 

просторове розрізнення ─ 15-60 м, кількість 

спектральних каналів ─ 8; часове розрізнення  ─ 

16 діб.  

Супутник Landsat 8 OLI має характеристики, 

подібні до Landsat 7, забезпечуючи більшу 

кількість спектральних каналів.  

Результати використання даних космічних 

зйомок засвідчили високу ефективність знімків 

для їх використання в системах моніторингу лісів. 

Для вирішення задач моніторингу лісів та 

забезпечення екологічного моніторингу доцільно 

використовувати часові ряди даних супутникових 
зйомок. 

Висновки 

В даній статті розглянуті супутникові системи 

і супутники, та на прикладі відображено їхнє 

використання для вирішення задач моніторингу 

лісів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Екологія: підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. 

Коценко, М.А. Хвесик, та ін. - К. : КНЕУ, 2005. - 

371 с.  

2. Кохан С. С., Востоков А. Б. Дистанційне 

зондування Землі: теоретичні основи: Підручник 

/Передм. Д. О. Мельничука.– К.: Вища школа, 2009. 

– 511с. 

3. US Geological Survey. [Електронний ресурс ] – 

Режим доступу: https://calval.cr.usgs.gov/wordpress/ 
wp-content/ uploads/JACIE_files/JACIE07/Files/21 

Miller.pdf 

4. Earth Observation Portal. [Електронний ресурс ] – 

Режим доступу: https://directory.eoportal. 

org/web/eoportal/satellite-missions/d/deimos-1 

5. Закон України «Про охорону навколишнього 

середовища». [Електронний ресурс ] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-

12#n385 ( 

6. Satellite imaging corporation [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.sat 
imagingcorp.com/ satellite-sensors/ 

REMOTE SENSING DATA IN 

SOLVING TASKS OF MONITORING 

FORESTS 

Valentyn Tanasijchuk1*, Svitlana Kohan1 
1*. Department of Geoinformatics and Aerospace Research 

of the Earth, National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine, st. Vasylkivska, 17, Kiev, Ukraine, 

03040, E-mail: valentintanasiychuk@gmail.com 

Remote sensing data has being shown as the 

source of geodata to monitor status of forests. Satellite 

image SPOT-5 has been used to creat thematic map of 

the territory based on cluster algorythm. 

Keywords – ecological monitoring, remote sensing 

data, satellite images. 

185

https://calval.cr.usgs.gov/wordpress/%20wp-content/%20uploads/
https://calval.cr.usgs.gov/wordpress/%20wp-content/%20uploads/
https://directory.eoportal/
https://www.sat/


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

УДК 528.48 

ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ 

КЛАРКА-ЕВАНСА ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ  

Денис Кухтар1*, Володимир Романюк1 
1*. Кафедра геодезії та землеустрою, Івано-

Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, вул. Карпатська 15, Івано-Франківськ, 

Україна, 76000, E-mail: mailden@meta.uа, 
volodymyromaniuk@gmail.com  

В статті розглянуто питання просторової 

статистики для аналізу точкових даних з 

просторово-координатною прив’язкою. 

Представлено алгоритм розрахунку критерію 

Кларка-Еванса (індекс найближчого сусідства) для 

кількісної оцінки розподілу точкових об’єктів у 

просторі. Розглянуто можливість застосування 

даного методу для характеристики процесу 

деформацій інженерних споруд. Наведені 

результати розрахунку критерію для аналізу 

характеру деформацій надземного трубопроводу, 
виконано їх інтерпретацію. 

Ключові слова – геопросторові дані, критерій 

Кларка-Еванса, індекс найближчого сусідства. 

Вступ 

В сучасних умовах, географічна інформація є 

важливим стратегічним ресурсом для 

загальносуспільних потреб та державного 

управління. Постійно зростаючі обсяги 

геопросторових даних спрямовані на забезпечення 

потреб суспільства у всіх видах географічної 

інформації. Знімання із застосуванням сучасних 
супутникових технологій надає постійний потік 

геопросторових даних про місцеположення 

об’єктів та їх поведінку в просторі. За 

результатами GNSS-знімання отримуємо набір 

геоданих, що потребують подальшого 

опрацювання та аналізу. 

Практична реалізація 

Аналіз масиву даних, який містить просторово-

координатну прив’язку точок з різними 

характеристиками, полягає в пошуку розподілу та 

закономірностей розповсюдження точкових 

об’єктів [2]. Результати аналізу можуть бути 
використані для вирішення екологічних, 

економіко-географічних, соціологічних та 

логістичних задач. Об’єктами досліджень в 

зазначених галузях можуть бути координати точок 

відбору проб, позиціонування точок проведення 

різноманітних видів знімань, ареали 

розповсюдження певних видів рослин чи тварин, 

точки виникнення інцидентів (кримінальні події, 

дорожньо-транспортні пригоди, аварії на 

інженерних мережах) [3]. 

Основним запитанням, при аналізі точкових 

даних, є  взаємний розподіл об’єктів у просторі. 

Серед безлічі варіантів розташування об’єктів, 

виділимо три основні типи: рівномірне 

(дисперсне), випадкове (хаотичне), та групове 

(кластерне) (рис. 1). 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Просторовий розподіл об’єктів: 

а) рівномірний; б) випадковий; в) груповий 

Картографічна візуалізація точкових об’єктів у 

вигляді векторного шару не дає однозначної 

відповіді при виборі типу розподілу і є 

суб’єктивною процедурою [3]. Тому доцільно 

застосовувати кількісні методи оцінки. Одним із 
таких методів є критерій Кларка-Еванса* (індекс 

найближчого сусідства). 

Розрахунок критерію Кларка-Еванса 

виконують за наступним алгоритмом: 

1. Знаходимо відстань r до найближчого сусіда 

для кожного об’єкта; 

2. Розраховуємо фактичну середню відстань 

найближчого сусідства. Для цього суму відстаней 

до найближчого сусіда кожного об’єкта ділимо на 

кількість об’єктів: 

1

n

i

r

rA
n
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де n – загальна кількість об’єктів; 

3. Розраховуємо очікувану середню відстань 

найближчого сусідства: 

1 1

2
2

rE
n

S


   

де ρ – щільність об’єктів, S – площа території 
дослідження; 

4. Знаходимо критерій Кларка-Еванса R як 

відношення середньої відстані до очікуваної: 

rA
R

rE
  

5. Розраховуємо z-критерій для перевірки 

статистичної значущості отриманого результату: 

yE

rA rE
z




  

де σyE – похибка розрахунку очікуваної 

середньої відстані найближчого сусідства: 

0,261236
yE

n



  

Після розрахунку z-критерію, його порівнюють 

з табличним значенням для потрібного рівня 

статистичної значущості. 

Визначення типу розподілу точкових об’єктів в 

просторі виконуємо шляхом порівняння значення 

критерію Кларка-Еванса з одиницею. Якщо R=1 – 

розподіл випадковий; R>1 – розподіл 

рівномірний; R<1 – розподіл груповий. 

Ілюстрація типів розподілу точок у просторі 

(рис. 1) асоціюється з графічним представленням 

зміни координат деформаційної марки впродовж 

спостережень. Це наводить на думку про 
можливість застосування критерію Кларка-Еванса 

для аналізу характеру деформацій за результатами 

зміни просторових координат. При цьому, 

аналізуватися можуть як планові координати 

(досліджувана ділянка – площина), так і зміна 

координат уздовж однієї осі (досліджувана 

ділянка – пряма). Дисперсний розподіл свідчить 

про рівномірне зміщення марки; хаотичний 

розподіл – про нерівномірність зміщення, 

викликане тими чи іншими факторами; груповий 

розподіл – вказує на наявність центру групування 
навколо середнього значення. 

Проаналізуємо результати спостережень за 

добовими поперечними переміщеннями 

надземного трубопроводу [1] із застосуванням 

критерію Кларка-Еванса. Для розрахунків 

використано дані спостережень за однією з марок. 

Після виконання розрахунків за формулами (1)-

(5), отримано наступні значення: 0,001rA мм  

- середнє значення з найменших приростів 

координат; S=0,216 мм – амплітуда зміщення 

марки впродовж періоду спостережень; 

0,036rE мм  - очікуване середнє значення з 

найменших приростів координат; R=0,033 – 

розраховане значення критерію Кларка-Еванса. 

Висновки 

Обчислене значення критерію R=0,033<1 

вказує на груповий розподіл значень координат та 
наявність центру групування, що відповідає 

середньому положенню марки. Результати оцінки, 

за критерієм Кларка-Еванса, дозволяють зробити 

висновок про циклічність зміни положення 

трубопроводу впродовж доби без виникнення 

непластичних деформацій. Проведені розрахунки 

та їх інтерпретація підтверджують можливість 

застосування описаного методу для аналізу 

характеру деформацій за результатами 

геодезичних спостережень. 
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The article deals with the issue of spatial statistics 

for the analysis of  with spatial-coordinate binding. 

An algorithm for calculating the Clark-Evans criterion 

(the nearest neighboring index) is presented for the 

quantitative estimation of the distribution of point 

objects in space. The possibility of using this method 

for the description of the deformation process of 

engineering structures is considered. The results of 

calculation the criterion for the analysis of the above-

ground pipeline deformation are given,and their 
interpretation is performed as well. 

Key words: geospatial data, Clarke-Evans 

criterion, closest neighborhood index. 
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Попит на застосування безпілотних літальних 

апаратів (БПЛА) збільшується з кожним днем, що 

вимагає детального правового регулювання 

діяльності, пов’язаної із їх застосуванням. Однак, 

правовий статус БПЛА в Україні не визначений 

належним чином і потребує комплексного 

регулювання на законодавчому рівні. Тому авторами 

проведений аналіз цієї проблеми та запропоновані 

шляхи її розв’язання. 

Ключові слова – безпілотний літальний апарат; 

законодавство; нормативно-правовий акт; правове 

регулювання; сертифікація. 

Вступ 

У сучасних умовах збільшується попит на 

застосування безпілотної техніки. У зв'язку з цим 

набуває актуальності проблема організації та 

проведення польотів безпілотної авіації, забезпечення 

безпеки польотів, зокрема в межах населених пунктів. 

Для того щоб проаналізувати питання правового 

регулювання застосування БПЛА звернемося до 

досвіду інших країн. 

Наприклад, для некомерційного використання 

БПЛА у США висуваються такі вимоги [Ачасова А., 

2016]: обов’язкова реєстрація БПЛА вагою від 0,25 кг; 

отримання реєстраційного номера та нанесення його 

на БПЛА; досягнення оператором БПЛА 13-річного 

віку; висота польоту до 122 м.  

Заборонено виконувати польоти: поблизу 

аеропортів; над натовпом; над стадіонами; в районах 

надзвичайних ситуацій; в стані алкогольного чи 

наркотичного сп’яніння.  

У Великій Британії ці вимоги схожі [Ачасова А., 

2016; Зуєва В., 2017]: висота польоту до 122 м; 

візуальний контроль дрону під час польоту.  

Заборонено виконувати польоти: поблизу 

аеродромів; над групами людей, концертами та 

масовими заходами; ближче, ніж за 50 м від людей, 

транспортних засобів, будівель та споруд. Крім того, 

наголошується на особистій відповідальності 

оператора за безпеку застосування БПЛА.  

Законодавство Греції забороняє: запускати БПЛА 

в межах зон аеропортів (до 3 км); наближуватися до 

міст і населених пунктів ближче 2 км; здійснювати 

політ поблизу будівель, пам’ятників, військових баз; 

підніматися на висоту більше ніж 122 м.  

В Італії заборонені польоти БПЛА поряд з 

вокзалами, військовими базами; неможна направляти 

БПЛА до людей та приватної власності ближче ніж на 

50 метрів; заборонено здійснювати зйомку в радіусі 8 

км від аеропорту. БПЛА можна запускати лише за 

містом на висоті до 150 м, крім того, повинен 

постійно підтримуватися візуальний контакт з БПЛА 

[Правила ввоза и пилотирования коптеров в 

различных странах. 2017]. 
В Австралії при застосуванні БПЛА в 

комерційних цілях, політ повинен реєструватися, а 

БПЛА вагою менше 2 кг, що використовуються в 

особистих цілях, реєстрації не підлягають. 

Заборонено наближатися ближче ніж на 30 м до 

транспорту, будівель і чужої приватної власності без 

відповідного дозволу; не можна пілотувати БПЛА над 

містами і селищами, над скупченнями людей; не 

можна наближатися до аеродрому на відстань ближче 

5,5 км; літати можна тільки вдень і в гарну погоду в 

зоні видимості оператора; висота польоту не повинна 
перевищувати 123 метра [Офіційний сайт Civil 

Aviation Safety Authority]. 

Як бачимо, в більшості країн діють схожі 

обмеження на експлуатацію БПЛА. В першу чергу 

вони стосуються заборони польотів в певних зонах, 

питань охорони приватного життя і власності, а також 

правил безпечного пілотування. 

Мета 

Головною метою є визначення недоліків 

правового регулювання застосування БПЛА в 

Україні. 

Методика 

Головним нормативно-правовим актом, що 

регламентує правові засади діяльності в галузі авіації 

є Повітряний кодекс (ПК) України [Повітряний 

кодекс України, 2011].  

Частиною 8 статті 39 ПК України, п. 2.15 розділу 2 

Правил реєстрації цивільних повітряних суден в 

України передбачено, що у Державному реєстрі 

цивільних повітряних суден України не підлягають 

реєстрації БПЛА, максимальна злітна вага яких не 

перевищує 20 кілограмів і які використовуються для 

розваг та спортивної діяльності [2, с. 330]. 

У п. 32 ПК України зазначено, що «забезпечення 

польотів повітряних суден може здійснювати особа, 

яка отримала відповідну освіту і в установленому 

порядку допущена до виконання робіт» [Про 

затвердження Положення про використання 

повітряного простору України]. 

З огляду на це, у нормативних актах необхідно 

передбачити порядок надання дозволу працівникам 

відповідних підрозділів на право забезпечення 

польотами БПЛА. Водночас необхідно нормативно 

закріпити, яку саме освіту повинна мати особа, яка 

буде здійснювати дистанційне керування БПЛА. 
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Правове регулювання питань щодо допуску 

державних повітряних суден і літальних апаратів до 

аеродромів та злітно-посадкових майданчиків, 

допуску авіаційного персоналу до виконання польотів 

і проведення робіт щодо забезпечення польотів, 

виконання та забезпечення польотів, призначених для 

використання в державній авіації належить до 

компетенції Міністерства оборони України. Отже, 

застосування в правоохоронній діяльності БПЛА має 

бути узгоджено з Міністерством оборони України.  
Варто зауважити, що на БПЛА поширюються всі 

вимоги, які висувають до використання повітряних 

суден. 

На сьогодні в нашій державі немає комплексного 

нормативно-правового акту щодо регулювання 

БПЛА, проте органами державної влади 

здійснюються спроби щодо його прийняття. 

28 квітня 2017 року Державною авіаційною 

службою України презентовано Концепцію 

регулювання для БПЛА, розробка якої почалась у 

квітні 2015 року, згідно якої загальні вимоги до 
застосування БПЛА сформульовані у наступному 

вигляді: застосування БПЛА передбачено лише в 

умовах прямого візуального контакту оператора або 

без допомоги інших пристроїв; максимальна 

швидкість польоту БПЛА 150 км/год; максимальна 

висота - 120 м, максимальне віддалення від оператора 

- 500 м; забороняється виконувати польоти у 8-км зоні 

аеропорту, а також у заборонених зонах; польоти 

БПЛА не повинні виконуватись над людьми, окрім 

оператора або візуального спостерігача; здійснення 

польотів проводиться лише в світлу добу; оператор 

може одночасно керувати тільки одним БПЛА; при 
застосуванні БПЛА необхідно проводити 

передпольотний технічний огляд дистанційним 

пілотом [Юринець Ю., 2017]. 

Результати 

В результаті проведеного аналізу було визачено що 

існують прогалини в законодавстві стосовно 

застосування БПЛА, тому необхідно внести 

доповнення, що стосуються БПЛА в існуючі 

нормативно-правові документи, або створити 

окремий документ який буде регламентувати правила 

застосування безпілотної авіації в повітряному 
просторі. 

Висновки 

Наведена вище інфоормація дає підстави 

стверджувати, існує ряд невирішених проблем щодо 

застосування БПЛА, зокрема відсутня затверджена 

законодавча і нормативна база для експлуатації та 

сертифікації БПЛА, на відміну від США, провідних 

країн західної Європи та Австралії. 

Нові правила повинні врегулювати такі аспекти 

використання БПЛА як: едина державна класифікація 

БПЛА, реєстрація та сертифікація; страхування і 

забезпечення безпеки польотів; порядок отримання 

дозволу на використання повітряного простору; 

порядок проведення польотів і встановлення 

обмежень; координування польотів; відповідальність 

за порушення при застосуванні БПЛА. 
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LACK OF LEGAL ADJUSTMENT OF 
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Demand for the use of unmanned aerial vehicles 

(UAVs) is increasing day by day, requiring detailed legal 

regulation of activities related to their application. 

However, the UAV legal status in Ukraine is not properly 

defined and needs comprehensive regulation at the 

legislative level. Therefore, the authors analyzed this 

problem, and suggested ways to solve it. 
Keywords –  unmanned aerial vehicle; legislation; normative 

legal act; legal regulation; certification. 
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Метою даної статті є визначення основних 

позитивних та негативних аспектів запровадження 

ринку земель сільського господарства. Врахо-

вуючи те, що земля є живим організмом, а її 

функції в значній мірі пов’язані із різними 

екологічними процесами, важливим напрямом є 

вдосконалення управління земельними ресурсами. 

Результатом є формування завдань для ефек-
тивного функціонування цивілізованого ринку 

земель сільського господарства. Наукова новизна 

дослідження визначається сукупністю теоре-

тичних положень і висновків щодо напрямів ефек-

тивного управління земельними ресурсами в 

сільському господарстві в умовах становлення 

аграрного ринку. 

Ключові слова: мораторій; земельні ресурси; 

сільськогосподарське призначення; ринок землі; 

управління; ефективне використання; функціону-

вання. 

Вступ 

Земельні відносини в сучасному світі відігра-

ють важливу роль. Збільшення чисельності насе-

лення, відведення все більших територій під 

промислові підприємства та об’єкти інфраструк-

тури посилюють дефіцит землі у всьому світі, 

сприяють її подорожчанню. Не зважаючи на 

трансформаційні процеси, які тривають уже 

майже три десятиліття, Україна все ще перебуває 

на стадії усвідомлення реальної цінності землі і 

відпрацювання дієвих механізмів її раціонального 

використання.  
Постановка проблеми. Формування ринку 

земель сільськогосподарського призначення є 

одним з найбільш дискусійних питань аграрної 

політики в Україні. Суспільство і більшість полі-

тичних сил визнають неминучість формування 

ринку земель сільськогосподарського призначення 

за умови належного нормативно-правового забез-

печення засад його функціонування. 

Реформування земельних відносин в Україні 

здійснюється з 1991 року. Основним принципом, 

який визначив напрями реформування, стало 

подолання монополії держави на земельну 

власність і встановлення багато суб’єктності права 

власності на землю. Але, у зв’язку з відсутністю 

досконалих інструментів регулювання ринку 

земель, в Україні тимчасово встановлений мора-

торій (заборона на відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення шляхом їх 
продажу). Мораторій постійно подовжується 

навіть не зважаючи на те, що його існування стри-

мує створення цивілізованого земельного ринку та 

замість вирішення існуючих проблем призводить 

до нагромадження нових. 

Виклад основного матеріалу 

У сучасних умовах у змісті управління земель-

ними ресурсами категорія “ринок земельних 

ресурсів” має важливе значення. Ринок земельних 

ресурсів – це сфера товарного обміну, в якій земля 

виступає товаром. Він є регулятором перерозпо-
ділу земель і переходу прав власності від одного 

власника землі до іншого [Літошенко О.С.,2015]. 

Ринок землі, як стверджує А.М.Третяк, є інстру-

ментом і одночасно гарантією реалізації основних 

конституційних прав громадян і юридичних осіб; 

правом мати землю в приватній власності, правом 

вільно (не заподіюючи шкоди навколишньому 

природному середовищу і не порушуючи прав і 

законних інтересів інших осіб) здійснювати воло-

діння, користування і розпорядження землею; 

важливим інструментом земельної реформи; 

невід'ємною умовою здійснення економічних 
реформ у цілому [Саблук П.Т.,1999]. 

Для проведення етапу земельної реформи 

важливо володіти усією необхідною інформацією 

для усвідомлення масштабу та ідентифікації 

загроз, які можуть виникнути в процесі надання 

сільськогосподарським угіддям статусу товару. 

Проте, навіть на етапі збору усієї інформації щодо 

них виникають труднощі, пов’язані із відсутністю 

єдиної інформаційної бази обліку земельних 

ділянок. Відсутність ефективно діючої інфор-

маційно-облікової системи формує передумови 
для виникнення конфліктів з приводу купівлі-

продажу чи оренди землі, який може суттєво 

загостритися в процесі набуття сільськогосподар-

ськими угіддями статусу товару. В контексті 

завершення аграрної реформи, ключовим питан-

ням, яке привертає найбільше уваги і найширше 

дискутується в суспільстві є формування вільного 

ринку землі. Наукова спільнота, експерти і прак-

тики в цьому питанні часто дотримуються проти-

лежних думок із різними ступенями обґрунто-
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ваності. В залежності від точки зору, варіюється й 

бачення ціни землі. 

Земля за своєю суттю є унікальним явищем, 

яке завдяки використанню в економіці і сільсько-

му господарстві набуває можливості оцінювання і 

визначення вартості. При цьому, методологічну 

основу її оцінювання визначають наступні 

особливості:  

-земля – це унікальний ресурс, що не має 

замін-ників, не може бути відтвореним штучно, а 
заходи, спрямовані на її покращення можуть лише 

підвищити якісні параметри, але не збільшити її 

загальну кількість;  

-земля – це просторовий фактор, призначений 

для проживання людей і ведення господарства, 

вона характеризується повною відсутністю 

мобіль-ності; 

-земельні ділянки мають різну родючість і 

різне місце розташування, що обумовлює їх різну 

цінність;  

-земля, за раціонального використання, не зно-
шується, а навпаки, може підвищувати свою ро-

дючість і використовуватися безкінечно довго;  

Сільськогосподарське використання землі фор-

мує її додаткові особливості, обумовлені спе-

цифікою відносин людини і природи. Відповідно 

до цього виділяють поняття сільськогоспо-

дарських угідь, які характеризуються наступними 

рисами:  

-вони є стратегічним ресурсом для забезпе-

чення продовольчої безпеки і незалежності кожно-

го суспільства;  

-вони забезпечують можливість зайнятості 
селян економічною діяльністю та отримання ними 

засобів для існування;  

-вони вимагають участі держави в процесах 

регулювання власності і користування угіддями.  

Основні дослідження правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення неоднора-

зово відображалися у наукових працях Г.І. Балюк, 

А.П. Гетьмана, Т.О. Коваленко, П.Ф. Кулинича, 

А.М. Мірошниченка, О.С. Лисанець, Н.І. Титової, 

А.М. Третяка, О. Пендзин, М.М. Федорова, В.В. 

Юрчишина, М. В. Шульги та багатьох інших 
учених. 

Ринок землі перебуває в Україні в стані станов-

лення. На купівлю-продаж земель сільськогоспо-

дарського призначення на сьогодні в державі 

введено мораторій. 

Негативними наслідками продовження морато-

рію на купівлю-продаж земель сільськогосподар-

ського призначення є: 

1)неможливість поліпшити технологічні умови 

використання сільськогосподарських земель внас-

лідок нераціональних розмірів землеволодінь, 

стримування оптимізації сільськогосподарського 
землеволодіння та землекористування; 

2)ризик значної концентрації власності на 

землю; 

3)отримання земельних ділянок сільськогоспо-

дарського призначення у спадщину особами, які 

проживають за межами України та не мають 

наміру займатися сільськогосподарським вироб-

ництвом; 

4)занепад фермерства; 

5)зниження інвестиційної привабливості аграр-

ного сектору української економіки,  

6)виснаження землі заради короткотривалого 

прибутку. 
Завдяки запровадженню повноцінного ринку 

земель сільськогосподарського призначення, а 

також в подальшому його ефективного держав-

ного регулювання в Україні, можна забезпечити 

реалізацію низки важливих на сьогодні проблем: 

1)встановлення об’єктивної ринкової вартості 

земельних ділянок сільськогосподарського приз-

начення у процесі їх економічного обороту; 

2)раціональний перерозподіл та оптимізація 

використання земель сільськогосподарського 

призначення; 
3)повноцінна реалізація права приватної 

власності та інших прав на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення усіма 

суб’єктами земельних відносин; 

4)безперешкодний доступ громадян до землі як 

ресурсу людського розвитку; 

5)підвищення ефективності використання при-

родноресурсного потенціалу земель сільськогос-

подарського призначення; 

6)збереження та створення робочих місць у 

сільській місцевості; 

Заслуговує на увагу проведене Київським 
міжнародним інститутом соціології опитування 

громадян, незалежно від наявності у їх власності 

земельної ділянки, так і окремо – власників зе-

мельних паїв за стохастичною вибіркою, 

репрезентативною для населення України. Серед 

опитаних 1/3 власників паїв та понад 1/2 

загального населення вважають, що скасування 

мораторію принесе вигоди для економіки країни 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Аналіз впливу ринку 
сільськогосподарської землі на економічний 

добробут різних зацікавлених сторін 
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Аналізуючи рис. 1 стає зрозуміло, що у 
перспективі зростання добробуту населення, 
зокрема 23%, відводиться на розвиток дрібного 
сільськогосподарського підприємництва, 13% - на 
розвиток інфраструктури в сільській місцевості та 
збільшенням на 9% податкових надходжень до 
державного бюджету через продаж землі. 
Працюючи в реальних умовах власники паїв, а це 
близько 37% з опитаних, взагалі ніяких змін не 
прогнозують, а разом з ними і пересічні 
громадяни (близько 26%) губляться з висновками 
щодо дії мораторію. 

Питання мораторію на продаж земель сільсько-
господарського призначення залишається вкрай 
актуальним і гостро дискутується в наукових 
колах. Мораторій на продаж сільськогоспо-
дарських земель суперечить ст. 14, ст.22 та ст.41 
Конституції України, заперечує сутність права 
власності на землю, позбавляючи власника не 
лише правомірно розпоряджатися своїм майном, а 
взагалі одержати нормальний економічний ефект 
від земельної ділянки чи земельної частки (паю) 
[Agravery,2017]. 

Уже зараз ринок повинен сприяти ефектив-
ному використанню земельного фонду і форму-
ванню раціонального землекористування. Для 
цього необхідна участь держави в регулюванні 
використання земельних ресурсів, причому не 
тільки на організаційно-правовому рівні, а й як 
активного земельного власника, що стимулює 
ринкові процеси, і безпосереднього їхнього 
учасника. Земельні перетворення повинні здійс-
нюватися компетентним, цивілізованим шляхом, 
на основі надійного науково обґрунтованого і 
практично апробованого економічного і правового 
механізму. 

На сучасному етапі земельної реформи участь 
держави у реформуванні земельних сфери, а 
зокрема, у формуванні ринку землі набуває 
особливого значення. Функціонування ринку 
землі стане можливим тільки за умови належного 
закріплення в законодавстві правових норм, 
спрямованих на послідовне формування розвину-
того земельного ринку. Законодавство, що 
створює передумови для нормального функціону-
вання ринку землі, є вкрай необхідним для 
розвитку приватної ініціативи в Україні. Тому 
розробка і введення таких нормативно-правових 
актів є одним з найактуальніших завдань нашої 
держави.  

Висновки 

У напрямі формування цивілізованих 
земельних відносин необхідним є становлення 
ринку землі у сільському господарстві та розвиток 
таких його атрибутів як ціна, купівля-продаж 
землі, земельні аукціони тощо 

Ефективне функціонування цивілізованого 
ринку земель сільського господарства може 
вирішити низку завдань: втілення в життя зе-

мельної політики держави, яка базується на 
визнанні землі товаром і капіталом, вільна зміна 
власника землі, який отримує на куплену ділянку 
землі права володіння, розпорядження і користу-
вання нею, задоволення попиту і пропозиції на 
земельні ділянки, забезпечення прибутковості 
ринкових операцій із землею для суб’єктів ринку 
та держави, вільний доступ будь-якої юридичної 
та фізичної особи до участі в операціях із землею, 
вільне формування ціни на землю відповідно до 
конкретних ринкових умов, попиту  та пропозиції 
тощо, перетворення землі в  капітал, який за-
безпечує одержання додаткового доходу. 
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The result is the formation of tasks for the efficient 
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У статті розглянуто основні аспекти процесу 

реалізації системи моніторнгу забруднених важ-

кими металами ґрунтів з урахуванням особивостей 

їх трансформацій у ґрунтовому комплексі. 

Проаналізовано методи деконтамінації забруд-
нених ґрунтів та надано рекомендації щодо 

багатоскладової системи моніторнгу. 

Ключові слова – ґрунт; важкі метали; 

моніторинг; рухомі сполуки; міграція; методи 

детоксикації 

Вступ та постановка проблеми  

Стан навколишнього середовища постійно 

змінюється в результаті господарської діяльності 

та зростання техногенного навантаження на 

природньо-антропогенні ландшафти. Все більшої 

актуальності набуває моніторинг стану адафотопу, 

на що направлені дослідження вітчизняних та 

зарубіжних вчених. [О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов 

та ін., 2006; Водяницкий Ю.Н., 2012] 

Забруднення ґрунтів, як об’єкт спостережень, 

має цілий ряд важливих специфічних особли-

востей. По-перше, ґрунт - це найменш рухоме 

природне середовище порівняно, наприклад, з 

атмосферою або поверхневими водами. Міграція 

полютантів, зокрема важких металів (ВМ), в 

ґрунті протікає відносно повільно. Як наслідок 

цього, високі рівні забруднення ґрунтів деякими 

речовинами локалізуються в місцях їх викиду в 

зовнішнє середовище. Окрім того, можлива 

поступова зміна хімічного складу ґрунтів, 

порушення єдності геохімічного середовища та 

живих організмів. [Вернандер Н.Б, 1965; Манюк 

О.Р., 2014] 

Таким чином, метою дослідження було 

визначення особливостей моніторингу забруд-

нення ґрунтів ВМ. Для досягнення поставленої 

мети вирішували такі завдання: 

 - проаналізувати структуру і форми 

знаходження ВМ і їхню міграцію у ґрунті; 

 - розглянути практичне застосування 

моніторингу забруднення ґрунтів ВМ;  

- здійснити огляд методів очищення ґрунту від 

ВМ. 

Особливості поводження важких металів у 

ґрунті та взаємозв’язок із іншими 

компонентами екосистеми 

Як тільки ВМ проникають в навколишнє 

середовище, вони потрапляють до різних його 

компонентів (ґрунт, вода, повітря), а також 

організмів у відповідних екосистемах.  

ВМ у повітрі можуть безпосередньо 

поглинатися/вдихатись або досягати поверхні 

ґрунту. Рослини поглинають кореневою систему 
розчинені метали із забрудненого ґрунтового 

комплексу. Рослини, забруднені ВМ, представ-

ляють собою продукт харчування для людей та 

тварин. З іншого боку, забруднення може 

відбуватися за рахунок інфільтрації в підземних 

водах, які згодом виносять забруднюючі речовини 

(ЗР) на поверхню з подальшим попаданням в 

питну воду [Раду К., 2013]. На рис. 1 представлено 

явище залишкового забруднення при взаємодії 
різних компонентів екосистеми. Важливим 

чинником розповсюдження в екосистемі ВМ є 

буферні властивності ґрунту. 

 

Рис 1. Схематичне зображення залишкового 

явища забруднення [К. Раду та ін., 2013] 

Орні ґрунти забруднюються такими елемен-

тами як Hg, As, Pb, Cu, Sn, Bi, які потрапляють в 

ґрунт у складі отрутохімікатів, біоцидів, 

стимуляторів росту рослин, структуро-

утворювачів. З традиційних мінеральних добрив 

фосфорні добрива містять домішки Mn, Zn, Ni, Cr, 

Pb, Cu, Cd. Зони забруднення ґрунтів та їх розмір 

тісно пов'язані з векторами переважаючих вітрів. 

Рельєф, рослинність, міські будівлі можуть 

змінювати напрямок і швидкість руху приземного 

шару повітря. В залежності від вмісту у ґрунті ВМ 
виступають як каталізатори або інгібітори 

193

mailto:lady.shulipa@gmail.com


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

біохімічних процесів в рослинах. Підвищення їх 

вмісту в ґрунтах інактивує ферменти, в першу 

чергу дегідрогеназу і протеазу, іноді подавляючи 

їх повністю [Водяницкий Ю.Н., 2012]. 

Накопичення у ґрунті ВМ веде до зниження 

рН, руйнує ґрунтово-поглинальний комплекс. 

Слід зауважити, що забруднення ВМ супроводжу-

валось суттєвими змінами ґрунтової біоти: 

зменшенням загальної кількості бактерій, різким 

зменшенням актиноміцетів і збільшенням кіль-
кості грибів, зменшенням кількості ґрунтових 

комах і дощових черв'яків.  
Акумуляція основної частини забруднюючих 

речовин спостерігається переважно в гумусово-

акумулятивному ґрунтовому горизонті, де вони 

зв'язуються алюмосилікатами, не силікатними 

мінералами, органічними речовинами за рахунок 

різних реакцій взаємодії. Перерозподіл і міграція 

їх в ґрунті залежить від вмісту органічної 

речовини, гранулометричного складу, типу вод-

ного режиму, реакції середовища ґрунтового 
розчину, температури окремих горизонтів. 

Так, високий вміст гумусу і вільних окисів 

заліза, які є основними носіями ВМ, слабокисла 

реакція ґрунту, важкий гранулометричний склад 

забезпечують міцну фіксацію мікроелементів і 

відносну їх нерухомість у ґрунтовому профілі 

[Медвєдєв В.В., 2002]. 

Кількісні показники адсорбції важких металів 

в значній мірі залежать від рН середовища 

Процеси адсорбції металів можуть змінювати, а 

саме, знижувати величину рН ґрунтових розчинів. 

На думку цих авторів причинами цього явища є 
виділення протонів при гідролізі солей важких 

металів, витіснення катіонів при специфічній 

адсорбції металів [Водяницкий Ю.Н., 2012]. 

Система моніторингу стану грунтів 

З метою отримання систематичної об'єктивної 

інформації про зміни стану ґрунтів, виявлення їх 

причин, оптимізації впливу людини на ґрунтовий 

покрив формують систему моніторингу. 

Зараз в Україні служба ґрунтового моніторингу 

формується в межах державної системи моніто-

рингу довкілля. Завдання спостережень за станом 
ґрунтів наведені на схемі (рис. 2) [Дуднікова І. І., 

2007]. 

Моніторинг забруднення ґрунтів важкими 

металами в містах і їх околицях має експеди-

ційний характер. Перед реалізацією польової 

програми таких спостережень визначають кіль-

кість точок відбору проб, складають схему їх 

територіального розміщення, планують польові 

маршрути і послідовність робіт, встановлюють 

терміни виконання робіт, формують топогра-

фічний матеріал і ґрунтові карти (вказують не 

тільки типи, підтипи, види, різновиди ґрунтів, а й 
ступінь забруднення ґрунтів цими речовинами), 

проводять інвентаризацію джерел забруднення 

прилеглих територій.  

 

Рис. 2. Завдання спостереження за станом 

грунтів 

Періодичність контролю забруднення ґрунту 

важкими металами залежить від:  

- цільового використання сільського сподар-

ських угідь, зокрема виділення спеціальних 

сировинних зон для виробництва продуктів 

дитячого та дієтичного харчування, вирощування 

овочевих культур, упровадження органічних та 

альтернативних систем рільництва і земель 

оздоровчого призначення;  
- визначення рівня інтенсивності забруднення 

(біля об’єктів промисловості, автошляхів, 

промислово-міських конгломерацій, звалищ, полів 

очищення міських комунальних вод). 

Обстежуючи території, які не належать до 

спеціальних сировинних зон та зон локального 

забруднення, тобто на всіх інших землях 

сільськогосподарського призначення, контроль за 

вмістом валових форм важких металів у ґрунтах 

доцільно проводити з періодичністю один раз на 

10 років, рухомих форм - один раз на 5 років. Під 
час обстеження сировинних зон для виробництва 

продуктів дитячого та дієтичного харчування 

контроль за вмістом рухомих форм проводять не 

рідше одного разу на 3 роки. [Клименко М. О., 

2006] 

Вибір пріоритетних металів, вміст яких слід 

контролювати базується на таких факторах: рівень 

токсичності металу, яка характеризується вели-

чиною ГДК; фізико-хімічні властивості металу, 

які визначають його поведінку в ґрунтах, міграцію 

у природні води та рослини; співвідношення між 

регіональними фоновим вмістом металу в ґрунті й 
надходженням його в ґрунт за рахунок антропо-

генної діяльності. 

Для аналізу найчастіше відбирають верхні 

шари ґрунту (0-10 см), іноді аналізується розподіл 

забруднюючих речовин в ґрунтовому профілі. 

Верхні горизонти грають роль геохімічного 

бар'єру на шляху потоку речовин, що надходять з 

атмосфери. В умовах промивного водного режиму 

забруднюючі речовини можуть проникати вглиб і 

накопичуватися в ілювіальних горизонтах, які 
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також служать геохімічними бар'єрами [Сохнич 

А.Я., 1997]. 

При спостереженні за рівнем забруднення 

ґрунтів велике значення має порівняння змін, які 

відбуваються залежно від збільшення чи 

зменшення впливу того чи іншого фактора. Ці 

закономірності можна виявити за допомогою 

ґрунтово-геоморфологічних профілів, які 

перетинають усю територію вздовж 

переважаючих напрямків вітру. Комплексний 
аналіз інформації, отриманої з цих профілів і 

ключових ділянок дає змогу отримати цілісну 

характеристику ситуації щодо забруднень 

важкими металами. Техногенні викиди 

забруднюють ґрунтовий покрив через атмосферу і 

нагромаджуються в поверхневих шарах ґрунту, 

тому відбір проб проводять з глибини 0-10 та 0- 20 

см на ріллі та з глибини 0-2,5; 2,5-5; 5-10; 10-20; 

20-40 см на цілині або старому перелозі. 

З метою встановлення інтенсивності 

надходження важких металів у ґрунт щорічно 
відбирають проби снігу ранньою весною до 

початку підсніжного стоку талої води. З 1 га 

отримують 20-30 точкових проб, які утворюють 

об'єднаний зразок.  

Серед контрольованих показників стану 

ґрунтів розрізняють хімічні і біохімічні. До 

хімічних показників відносять ті властивості 

ґрунтів, зміна яких може бути викликано ЗР і які 

можуть негативно впливати на живі організми. До 

біохімічних відносять показники, що 

характеризують акумуляцію в ґрунтах ЗР та їх 

безпосереднього негативного впливу на живі 
організми: загальний вміст ВМ, що володіють 

реальною і потенційною рухливістю. [Клименко 

М. О., 2006]  

З розширенням екологічного контролю стану 

ґрунтів широко стали застосовувати методи 

визначення вмісту кислото розчинних (1 н. HCI, 

1н. HNO3) з'єднань ВМ. Застосування як реагентів 

розбавлених розчинів мінеральних кислот 

дозволяє перевести в розчин основну частину 

сполук хімічних елементів техногенного 

походження. 
Для визначення рухливих важких металів в 

ґрунтах як екстрагента застосовують слабосольові 

розчини, з іонною силою, близької до іонної сили 

природних ґрунтових розчинів: (0,01-0,05М СаCI2, 

Са(NO3)2, KNO3). Вміст потенційно рухомих 

сполук контрольованих елементів в ґрунтах 

визначають у витяжці 1 н. NH4CH3COO при різних 

значеннях рН [Созінов О.О., 2004]. 

Методи очищення грунту від важких металів 

Наукові та методичні питання очищення 

ґрунтів та інших компонентів геологічного 

середовища від токсичних забруднень 
розробляються в рамках нового наукового 

напрямку – геопургології. 

Серед заходів, спрямованих на зниження 

впливу забруднювачів на ґрунт слід виділити 4 

основних: хімічні, технологічні, механічні та 

біотехнологічні (рис. 3). [Королёв В. А., 2001] 

 

Рис. 3. Основні заходи зниження впливу ВМ 

на грунти 

Найбільш перспективним і екологічно безпеч-

ним методом деконтамінації забруднених ґрунтів 

вважається фіторемедіація. Механізм очищення 

ґрунтується переважно на використанні рослин-

гіперакумуляторів, які здатні вилучати токсиканти 

із середовища у високих концентраціях і прояв-

ляти толерантність до їх дії. 

Головна перевага фітотехнологій – процес 

видалення забруднюючих речовин відбувається 

без руйнування структури ґрунту і зменшення 

його родючості.  

Для очищення ґрунтів від важких металів 

використовують [Шикула М.К., 2001]: фіто-

екстракцію (поглинання та накопичення забруд-

нювачів в організмі рослини), фітостабілізацію 

(зменшення мобільності поллютантів і/чи 

накопичення у кореневій системі рослини-акуму-

лянта або у ризосфері) чи ризофільтрацію (метали 

абсорбуються і зв’язуються у кореневих системах 

фіторемедіантів). 

У дослідженнях [Черниш Є. Ю., Пляцук Л. Д., 

2017] здійснено моделювання механізмів впливу 

біогенного композитного матеріалу на основі 

мулових осадів та фосфогіпсу на захисні функції 

ґрунту та описано динаміку величини мікробного 

біому ґрунту у системі «біотична складова – 

біогенний продукт – токсикант» при стимулюючій 

дії біокомпозиту. При цьому потребує подальшого 

визначення еколого-біохімічні аспекти впливу 

органо-мінеральному біокомпозиту на розвиток 

природних ґрунтових мікроорганізмів і процес 

формування сприятливих біохімічних умови 

відновлення порушених земель.  

Висновки 

До тих пір, поки важкі метали міцно зв’язані з 

складовими частинами грунту і важкодоступні, їх 

негативний вплив на грунт і навколишнє середо-
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вище буде незначним. Проте, якщо грунтові 

умови дозволяють перейти ВМ в грунтовий 

розчин, грунти забруднюються, виникає можли-

вість їх проникнення в рослини, а також в 

організми людей і тварин. 

У роботі визначено екологічну проблематику 

забруднення грунтів важкими металами, внаслідок 

господарської діяльності людини і теоретично 

досліджено особливості поводження їх у грунті та 

основні положення моніторингу таких ґрунтів.  
Розроблення ефективних шляхів збереження та 

охорони довкілля потребує визначення і постій-

ного контролю напрямків розповсюдження 

токсикантів в екосистемі, зокрема в едафотопі, 

відповідно їх розподілу за грунтовим профілем, 

аналізу багатолітньої інформації щодо вертикаль-

ної та горизонтальної складових міграції у ґрунті, 

впливу на рослинні угрупування та на якість 

життя і стан здоров'я населення, що відноситься 

до елементів біомоніторингу як важливої складої 

екологічного моніторингу. При цьому першо-
чергове значення набуває необхідність системного 

моніторингу вмісту токсичних елементів у грунті, 

враховуючи всі вищезазначені особливості та 

комплексне застосовування заходів їх іммо-

білізація в нерухомі форми.  

Екологічно безпечним методом деконтамінації 

ґрунтів вважається традиційно фіторемедіація, 

завдяки якій процес видалення токсикантів 

відбувається без руйнування структури ґрунту і 

зменшення його родючості. На сьогодні ведуться 

розробки новітніх біотехнологічних методів 

детоксикації та відновлення природньо-
антропогенних ландшафтів. Присутні перс пек-

тивні дослідження щодо створення біогенних 

композитів на основі органічних і мінеральних 

відходів, які також можна ефективно задіяти в 

системі детоксикації грунтів.  
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АНАЛІЗ КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ 

УКРАЇНИ, ПОЛЬЩІ, ФРАНЦІЇ, США 

ТА РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ 

КАДАСТРОВОЇ СИСТЕМИ В 

УКРАЇНІ  

Надія Дрогомирецька*, Микола 

Приходько 
Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу, вул. Карпатська 15,Івано-
Франківськ, Україна, 76019 

Метою статті є дослідження світового досвіду 

функціонування кадастрових систем: України, 

Польщі, Франції, США з метою можливостей 

оптимізації кадастрової системи України. Ка-

дастрова система України повинна ґрунтуватися 

на найкращих досягненнях кадастрових систем 

провідних країн світу з урахуванням методичного 

забезпечення земельно-кадастрової діяльності. 
Ключові слова: кадастр; кадастрова система; 

світовий досвід; земельний кадастр. 

Вступ 

Реформування земельних відносин в Україні 

обумовило виникнення гострих проблем зокрема 

відзначаються факти неефективного та нераціо-

нального використання земель, неналежним 

чином забезпечується охорона земельних ресурсів 

та відтворення їх продуктивного потенціалу. 

Ситуація, що склалася багато в чому обумовлена 

відсутністю ефективної державної земельної 
політики та державного обліку земель. Варто 

зауважити, що більшість основних завдань ве-

дення державного земельного кадастру, які 

визначені земельним законодавством, у даний час 

не виконується, зокрема: не забезпечується 

повнота відомостей про всі земельні ділянки; не 

застосовується єдина система просторових 

координат та ідентифікації земельних ділянок; не 

запроваджено єдину систему земельно-кадастро-

вої інформації. Тому для вирішення проблем, 

варто врахувати світовий досвід методичного 

забезпечення земельно кадастрової діяльності з 
метою забезпечення раціонального землекорис-

тування.  

Виклад основного матеріалу 

Як засвідчує світова практика, національні 

кадастрові системи відіграють особливу роль в 

управлінні земельними ресурсами, а кадастрова 

інформація є основою для оподаткування та 

інвестицій з метою раціонального використання та 

охорони земель. Новітні багатофункціональні 

кадастри формують собою комплексну земельно-

інформаційну систему об'єктів нерухомого майна, 

що передбачає включення в свою структуру 

базових реєстрів (земельний реєстр, реєстр прав і 

реєстр об'єктів капітального будівництва) та 

загальні реєстри, що містять відомості про 

об'єкти, види угідь, природні та якісні 

характеристики земель, та інші дані, які є основою 

для економічного і територіального планування та 
землеустрою [2]. 

Кадастр України. В законодавстві України 

тричі відбувались зміни, щодо формулювання 

терміну «кадастр».  

У першій редакції Земельного кодексу України 

державний земельний кадастр (ДЗК) визначений 

як система необхідних відомостей і документів 

про правовий режим земель, їх розподіл серед 

власників землі і землекористувачів, за катюго-

ріями земель, про якісну і народногосподарську 

цінність земель. Отже, за цим визначенням 
кадастр – система обліку.  

Наступна (друга) редакція Земельного кодексу 

України визначає кадастр як єдину систему 

земельнокадастрових робіт, яка встановлює про-

цедуру визначення факту виникнення або припи-

нення права власності, права користування зе-

мельними ділянками та містить сукупність відо-

мостей і документів про місцерозташування та 

правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класи-

фікацію земель, кількісну і якісну характеристику, 

розподіл серед власників землі та землекористу-

вачів. Звідси кадастр – система заходів. 

Третя дефініція кадастру: кадастр – інфор-

маційна система відомостей про земельні ділянки, 

розташовані в межах державного кордону 

України, їх цільове призначення, обмеження у їх 

використанні, а також дані про кількісну і якісну 

характеристику земель, їх оцінку, про розподіл 

земель між власниками і користувачами. Тепер 

уже кадастр є інформаційною системою відо-

мостей. Жодне з вищенаведених визначень не 

відповідає європейському, що трактує кадастр як 

систему реєстрації земельних ділянок та іншого 

виду нерухомості. Державний земельний кадастр 

не може бути звичайною інформаційною 

системою відомостей про земельні ділянки [1].   

Кадастр Польщі. Кадастр у Польщі постійно 

змінювався. Його витоки беруть свій початок з 

кінця XVIII початку XIX ст., коли завойовники 

польської держави запровадили перші кадастри. 

На даний момент кадастр включає облік будівель, 

приміщень і земельних ділянок, а також тісно 

зв’язаний із земельним регістром/іпотекою. 

Фіскальна функція кадастру перестала бути 
головною. Нині кадастр став важливим джерелом 

інформації про нерухомість. Дані, що містяться у 

ньому, використовуються в управлінні нерухо-

містю усіма учасниками (геодезистами, оціню-
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вачами, брокерами, судами і адміністративними 

органами, що займаються територіально-просто-

ровим плануванням). 

Кадастрова система складається з двох частин: 

1. Картографічна основа – кадастрові карти на 

всі землі країни;    

2. Описова частина (відомості кадастру) – 

регістри земельних ділянок, будівель, квартир, 

ціна запису і вартості. Кадастрова система 

складається з двох компонентів: складання карт і 
пов’язаною з ними документацією. Відповідно до 

Акту від 17 травня 1989 року “Геодезичне і 

картографічне право” реєстр землі та будівель 

називають кадастром нерухомості. Організаційно 

кадастр нерухомості веде Головне управління 

геодезії та картографії (ГУГіК).  

До складу цієї служби входять 16 воєводських 

(регіональних) офісів та 425 повітових. Реєстр 

землі та будівель (кадастр нерухомості) містить 

інформацію: 

–земельну  
–місцеположення, межі, площі, цільове вико-

ристання, якість ґрунтів, право власності;  

– будівельну  

–місцеположення, функціональне призначення, 

технічні характеристики (рік будівництва, мате-

ріал, площа тощо) будівлі та приміщень різного 

призначення. 

Кадастр Франції. Земельний кадастр Франції 

вважається найбільш досконалим, адже він являє 

собою структурну систему обліку кількості та 

якості земель метою оподаткування. Державна 

служба земельного кадастру виконує технічні, 
юридичні та адміністративні роботи.  

До технічних робіт з земельного кадастру 

належать:  

-відновлення застарілих кадастрових планів 

шляхом фотограмметричних або геодезичних 

операцій;  

-збереження старих і відновлених кадастрових 

планів;  

-координацію, перевірку і централізацію 

знімання земельних ділянок;  

-збереження межових знаків і геодезичної 
мережі загалом.  

Юридична служба з земельного кадастру 

виконує: ідентифікацію даних про власність землі 

і окремих ділянок;  

-розмежування земельної власності;  

-ведення земельно-кадастрової книги.  

Адміністративна служба з земельного кадастру 

забезпечує: складання кадастрових реєстрів;  

-щорічну реєстрацію передачі власності на 

землю у кадастрових реєстрах;  

-видачу виписок і копій кадастрових 

документів;  
-нарахування податків із землі на основі 

кадастрових документів;  

-складання та поновлення реєстрів по 

господарствах.  

Основною одиницею оцінки земель у фран-

цузькому кадастрі виступає парцела. На парцели 

поділяються  

1) сільськогосподарські угіддя  

2) земельні ділянки, зайняті будівлями, про-

мисловими і комерційними підприємствами. 

Виняток: землі військового відомства, скелі, 

болота, тобто землі, які не дають доходу.  

Продуктивність парцел сільськогосподарсь-
кого використання визначається за врожайністю 

всіх сільськогосподарських культур з урахуванням 

затрат на насіннєвий матеріал, сівбу, догляд за 

посівами, збирання врожаю, транспортування та 

збереження рослинницької продукції. Середньо-

річний чистий дохід визначають за останні 15 

років, за винятком двох найбільш врожайних і 

двох наймеш врожайних. Завершальним етапом 

оцінки окремих парцел є розподіл їх за класами, 

інформація про які розмішується в спеціальних 

таблицях-покажчиках, так званих кадастрових 
матрицях.  

Під кадастром у Франції розуміють офіційну 

систему реєстрації, пріоритетом якої виступає 

оцінка власності. Кадастр у Франції не визначає 

точності меж земельних ділянок, але є юридичним 

підтвердженням встановлення меж власності. 

Межі земельних ділянок встановлюються в натурі 

на основі наземних кадастрових знімань влас-

ності. Доступ до кадастрових планів та реєстра-

ційних даних здійснюється у режимі on-line. 

Кадастр США. У США вивчення земель 

ведеться спеціальною службою охорони ґрунтів у 
системі Міністерства сільського господарства. 

Вона складається з центрального органу, філіалів 

у штатах і близько 2400 районних осередків 

охорони ґрунтів. Служба охорони ґрунтів при-

діляє велику увагу вивченню ґрунтового покриву з 

наступним використанням матеріалів ґрунтового 

обстеження для сільськогосподарських цілей 

шляхом класифікації земель. Ця служба проводить 

ґрунтові обстеження, видає відповідні рекомен-

дації і постанови про більш раціональне вико рис-

тання земель. 
У Сполучених Штатах Америки відсутня 

земельна кадастрова система у класичному 
вигляді. США займають площу 9,85 млн км2 з 
населенням 318 млн осіб, за площею вони на 
четвертому місці в світі й за населенням – на 
третьому. Кожен із 50 штатів США має свою 
систему обліку, формування і реєстрації 
кадастрових об’єктів, але для всіх штатів є 
однаковим поділ території штату на кадастрові 
блоки та секції, а також система реєстрації прав 
[3]. Кожен штат розділений на чотири частини 
головним меридіаном та основною базовою лінією 
(паралеллю) на чотири частини. Головний 
меридіан і базова лінія, як правило, проходять 
через геометричний центр штату. Кожна із 
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чотирьох частин розділена, своєю чергою, на 
колони та строфи, утворюючи блоки розміром 6×6 
миль, що становить близько 93 км2 . У кожній 
чверті колони і строфи послідовно нумеруються. 
Для їх ідентифікації вказують назву чверті,. 
Своєю чергою, кожен блок поділено на 36 секцій з 
довжиною сторін 1 миля, що відповідає площі 
секції приблизно 2,6 км2 . Залежно від потреб, у 
кожній секції виділяють відповідні площі 
земельних ділянок з присвоєнням їм іденти-
фікаційного номера, такий поділ території 
здійснено у нашій країні відповідною номенкла-
турою топографічних планів і карт.  

Висновки 

Аналізуючи кадастрові системи Польщі, 
Франції, США та порівнюючи їх з українською 
системою ведення Державного земельного 
кадастру, можна виділити такі аспекти: 

-необхідно створити єдині європейські стан-
дарти, щодо ведення бази даних ДЗК; 

-обов’язковим етапом є здійснення контролю 
над використанням земель, на основі цих спосте-
режень створення нової інформаційної бази, яка б 
відображала кількісний і якісний стан земель; 
- доцільно розробити схему, яка б дала змогу 
пришвидшити процес виправлення помилок в 
публічній кадастровій карті; 
- вигідним чинником було б об’єднання інфор-
мації ДЗК та Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно. 
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Висвітлити основні причини застосування 3D-

кадастру в сучасних реаліях. Розкрити причини 

введення 3D-кадастру на всіх рівнях ДЗК. 

Висвітлити основні характеристики 3D-кадастру. 

В сучасному розумінні кадастру значущості 

набуває права власності, реєстрація земельних 

ділянок і об’єктів нерухомості на них та повноти 
даних про реєстроване майно, що є 

неоднозначним при використанні 2D-кадастру. 

Ключові слова: 3D-кадастр, план, ринок земель, 

3D-ділянка.  

Вступ 

В даний час на території України, кадастр 

об’єктів нерухомості впроваджений в плоскому, 

двухвимірному виді. Тобто для визначення 

положення земельних ділянок фіксується 

внесенням в кадастр значень прямокутних 

координат точок повороту меж земельної ділянки. 
Що в свою чергу забезпечу точну прив’язку 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), облік 

їх площ, кількісну та якісну характеристику 

ділянок, конфігурацію і положення відносно 

сусідніх земельних ділянок. Спираючись на досвід 

створення тривимірних елементів кадастру ряду 

європейських країн і враховуючи, що в теперішній 

час при проектуванні будівель чи споруд, які в 

подальшому будуть слугувати, як об’єкти 

кадастрового обліку, широко використовується 

тривимірне проектування. Тобто можна зробити 

висновки, що базою для ведення 3D-кадастру буде 
слугувати тривимірні геоінформаційні системи 

(ГІС).  

Постановка проблемии аналіз останніх 

досліджень 

Питання впровадження 3D-кадастру працюють 

Антинов А.Е., Снежко І.І., Дума Ю, Снежка І. та 

інші фахівці даній сфері. Для швидкого 

впровадження 3D-кадастру, необхідно поєднати 

досвід іноземних країн (Нідерланди) із 

вітчизняною базою при веденні ДЗК на всіх його 

рівнях, тому що Державний земельний кадастр 
вказує мінімальну растрову інформації при 

отриманні картографічних творів (плани, схеми, 

проекти), що зумовлює введення 3D-кадастру на 

території України, для повноти даних. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Згідно із Законом України «Про Державний 

земельний кадастр» (далі – Закон) ведення 

Державного земельного кадастру здійснюється 

шляхом створення відповідної державної 

геодезичної та картографічної основи, внесення 

відомостей (змін до відомостей) про об’єкти 

Державного земельного кадастру та їх оброблення 

і систематизація. Об’єкти, які можуть бути 

перетворенні в трьох мірну систему відомостей 
даних визначені статтею 10 Закону є: 

- землі в межах державного кордону України; 

- землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць; 

- обмеження у використанні земель; 

- земельна ділянка. 

До Державного земельного кадастру вносяться 

наступні відомості про державний кордон 

України: 

1) графічне зображення державного кордону 

України: 
- послідовно з’єднані лініями поворотні точки 

державного кордону України; 

- координати поворотних точок державного 

кордону України; 

- текстовий опис державного кордону України; 

- довжина державного кордону України в 

цілому і окремих його ділянок; 

2) повні назви суміжних іноземних держав 

згідно з Державним реєстром географічних назв; 

3) опис меж прикордонної смуги: 

- графічне зображення меж прикордонної 

смуги з координатами її поворотних точок, 
текстовим описом та довжиною в цілому і по 

окремих ділянках; 

- площа прикордонної смуги в цілому та 

окремих її ділянок; 

- облікові номери ділянок прикордонної смуги; 

- інформація про документи, на підставі яких 

встановлено межі прикордонної смуги (в цілому 

та/або окремих її ділянок): назва, номер, дата, 

орган, що прийняв рішення про встановлення меж 

прикордонної смуги; 

- електронні копії документів, на підставі яких 
встановлено межі прикордонної смуги; 

4) інформація про документи, на підставі яких 

встановлено державний кордон України (в цілому 

та/або окремі його ділянки): 

- назва, номер, дата, орган, що прийняв 

рішення про затвердження документації із 

встановлення державного кордону України; 

- електронні копії документів, на підставі яких 

встановлено державний кордон України; 

5) дані щодо демаркації державного кордону 

України: 

- кількість засобів демаркації державного 
кордону України в цілому та у розрізі кожної його 

ділянки; 

- дати розміщення кожного засобу демаркації 
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державного кордону; 

- координати засобів демаркації державного 

кордону України; 

- інформація про документи, на підставі яких 

проведено демаркацію державного кордону 

України (в цілому та/або окремих його ділянок): 

назва, номер, дата, орган, що прийняв рішення про 

демаркацію державного кордону України; 

- електронні копії документів, на підставі яких 

проведено демаркацію державного кордону 
України. 

Будь-який об’єкт нерухомості базується на 

земельній ділянці, яка є найменшою одиницею 

Державного земельного кадастру. Отже земельна 

ділянка – це чітко визначена на місцевості межа 

земної поверхні з певним місцем розташування, та 

чітко визначеними щодо неї права. На теперішній 

час в Україні кадастр об’єктів нерухомості 

(земельної ділянки чи майнових комплексів) 

ведеться в плоскій системі координат. Тобто для 

фіксування земельної ділянки достатньо внести в 
кадастр координати поворотних точок. Що 

зумовлює визначення площі даної земельної 

ділянки її розмірів, та положення відносно інших 

суміжних земельних ділянок. При реєстрації 

земельної ділянки чи об’єктів нерухомості в 

плоскій системі не дозволяє нам враховувати 

особливості рельєфу місцевості, що в подальшому 

нехтується при визначенні ринкової вартості. Крім 

наведеного недоліку існує ще, не менш важливий 

недолік, який не уможливлює врахуванню 

поверхових об’єктів: мости, тунелі, магістральні 

розв’язки і тд. Для вирішення даної проблеми 
пропонується ввести 3-D кадастр, що зумовлює 

отримання «тривимірних прав власності», тобто 

певний об’єм обмежений довжиною, шириною, 

висотою та глибиною. Адже право власності 

поширюється не лише на поверхневий шар ґрунту, 

але й ту частину, яка знаходиться над та під 

поверхнею на висоту і на глибину. Відповідно, 

двовимірні плани не можуть містити в собі дані 

про стан об’єкті, тоді як 3-D кадастр представляє 

реальність, яка стосується не тільки зовнішнього 

стану, але й підземних комунікаційних систем. 
Тривимірний простір поверхні землі 

розташованих на них об’єктів дозволить 

розширити умови інвентаризації земель та 

механізму, який забезпечує право власності, 

проектування та планування. Для більшої повноти 

даних пропонується 3-D кадастр запровадити для 

об’єктів нерухомості в таких ситуаціях, коли 

просторові вимірювання відносяться до 

тривимірної реєстрації: 

1. Багатоповерхові об’єкти, частина яких 

побудована на іншій земельній ділянці. 

2. Багаторівневі об’єкти, які зареєстровані з 

правом суперфіцію, довгостроковій оренді або 

сертвітут, який не може бути достатньо 

представлений в 2-D кадастровій реєстрації. 

3. Права власності на «квартирний 

комплекс» в якому основний блок знаходиться на 

декількох поверхах 

Висновки 

Впровадивши тривимірну реєстрацію земель-
них ділянок та об’єктів нерухомості на ній можна 

отримати значну підвищену вартість нерухомості, 

також дає можливість органам державної влади і 

органам місцевого самоврядування вирішувати 

питання по управлінню розвитку території. 
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В статті розглянуто проблеми розвитку 
Лісового кадастру в Україні та чинники, що 
перешкоджають взаємодії між Лісовим та 
Державним земельним кадастром. Попри цін-
ність земель лісогосподарського призначення, 
держава не проводить стимулюючу політику 
щодо їх внесення до публічної системи обліку 
кількості та якості земель.  

Ключові слова: землі лісогосподарського 
призначення; просторові дані; ортофотоплан; 
землевпорядна документація.  

Постановка проблеми 

Охорона природних ресурсів, зокрема лісів, 
посідає чільне місце в законодавчій системі 
України [1]. Проте, визначені догми щодо 
раціонального використання та їх збереження, 
не реалізовуються в повній мірі. Серед галь-
мівних чинників можна виділити:  

 безініціативний апарат управління; 

 некомпетентна політика у сфері лісових 
відносин; 

 відсутність геоінформаційної системи 
лісового кадастру в Україні; 

 монополія держави на правоволодіння 
лісовими територіями; 

 застарілий підхід до вирішення 
проблеми. 

Закордонний досвід [9,10] підтверджує, що 
ефективність сталого управління лісовими ре-
сурсами можлива, виключно завдяки створенню 
прозорої системи моніторингу, обліку кількості 
та якості земель і, найголовніше, чіткого 
визначення меж лісів та сусідніх земельних ді-
лянок. На сучасному етапі розвитку картографії 
вирішення даного завдання потребує комп-
лексного підходу, що поєднує в собі геоінфор-
маційні технології, супутникові системи спосте-
реження, програмне забезпечення для обробки 
даних та економічні розрахунки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

В українському науковому просторі тема 
ведення Лісового кадастру та управління 

лісовими ресурсами за останні роки не 
піднімалася для обговорення. 

В.Ф. Сторожук в публікації [7], проводить 

аналіз обліку лісів, оновлення інформації про 

ліси, а також законодавчої бази, що регулює 

порядок ведення Лісового кадастру та його 

взаємодію з іншими кадастрами, зокрема 

Державним земельним кадастром і зазначає, що 

«до моменту повного наповнення Державного 

земельного кадастру» повноцінний та ефек-

тивний обмін даними між цими двома 

кадастрами є неможливим. 
В статті [9, 2014] зосереджено увагу на 

розвиток сталого лісового управління, тобто 

головним пріоритетом є впровадження раціо-

нального ведення лісового господарства, яке 

передбачає знаходження балансу між викорис-

танням лісів як природного так і економічного 

ресурсів. 

Актуальним є джерело [10, 2014], в якому 

представлена методика визначення меж лісових 

масивів з використанням ортофотопланів з 

високою роздільною здатністю.  

Мета статті 

Ліси є національним багатством України. Їх 

охорона, збереження та захист повинні бути 

пріоритетним напрямком діяльності як лісогос-

подарських підприємств так і обласних адмі-

ністрацій та державного апарату в цілому. 

Звісно, створення картографічних матеріалів 

земель лісогосподарського призначення з по-

дальшим внесенням їх до системи Державного 

земельного кадастру потребує значних фінан-

сових затрат, а також трудових та інфор-

маційних ресурсів. Тому ми маємо на меті 
розглянути всі етапи формування земельних 

ділянок лісогосподарського призначення за ко-

дом групи 005 згідно Класифікації видів земель-

них угідь (КВЗУ – додаток 4 до Порядку веден-

ня Державного земельного кадастру) та запро-

понувати раціональніший підхід до управління 

лісовими ресурсами. 

Вступ 

Згідно ПКМ «Про затвердження Порядку 

ведення державного лісового кадастру та обліку 

лісів» державний облік лісів повинен 

проводитися раз на 5 років. Проте, останній 
загальнодержавний облік [6] був проведений в 

2011 році на основі інформації з таксаційних баз 

даних, наявних на 89% площі лісового фонду. 
Наступна програма «Ліси України», яка перед-

бачала інвентаризацію лісових смуг та 

закріплення їх за землекористувачами, віднов-

лення агролісомеліоративних служб, створення 

захисних насаджень на еродованих землях 

приватної та комунальної власності та ін. мала 
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бути проведена в 2010-2015 роках, проте не 

була виконана в повному обсязі і у визначені 

терміни. З огляду на це, інформація про лісові 

території на теперішній момент є застарілою і 

малодоступною. Складена ситуація може зміни-

тися шляхом внесення земельних ділянок групи 

005 до Державного земельного кадастру [3]. Але 

це не можна вважати моніторингом лісового 

сектору, система інформації для якого є інстру-

ментом ефективної політики та планування, 
оцінки лісових ресурсів та залучення інвестицій. 

Визначення меж лісових угідь та їх демар-

кація залишається основним викликом в 

лісовому управлінні. Кадастрове картографу-

вання має на меті розділення меж лісових маси-

вів за їх основною характеристикою (лісогоспо-

дарські та не лісогосподарські угіддя), спира-

ючись на дані про земні покриви з супут-

никових знімків з високою роздільною здат-

ністю, ортофотопланів та внутрішньогоспо-

дарських матеріалів лісовпорядкування.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

73% земель лісового фонду перебувають у 

власності держави, 13 % - у комунальній 

власності, 7% - не надані у користування, 1% 

перебуває у власності Міністерства оборони 

України, на інших власників припадає 6% [1]. 

Незважаючи на значну частку державної 

власності в лісовому фонді, наповнення 

Державного земельного кадастру інформацією 

про земельні ділянки лісогосподарського приз-

начення перебуває на початковій стадії. До 

прикладу, станом на листопад 2018 року у 
Закарпатській області лише 10-15% земель 

лісового фонду занесені в базу ДЗК (рис.1) 

 

Рис.1 Викопіювання земельної ділянки 

лісового фонду з публічної кадастрової 

карти 

Внесення земельних ділянок лісогосподарсь-

кого призначення складається з багатьох етапів 

та займає значний проміжок часу (Рис. 2).  

Головним важелем даного процесу являється 

ініціатива власника або користувача земельної 

ділянки у вигляді клопотання до розпорядчого 

органу [4]. Після надання дозволу на розробку 

землевпорядної документації починається 

найбільш відповідальний етап – збір, узагаль-

нення, систематизація та аналіз вихідних даних. 

До них можна віднести документи, що посвід-

чують право власності або користування 
земельною ділянкою (при наявності), інвента-

ризаційні матеріали земель лісового фонду 

колишніх сільськогосподарських підприємств, 

планово-картографічні матеріали лісовпоряд-

кування (карти-схеми лісонасаджень держспец-

лісгоспів, таксаційні матеріали), матеріали топо-

графо-геодезичних робіт (топографічні карти м-

бу 1:10000, ортофотоплани, космічні знімки). 

 

Рис 2. Етапи внесення земельних ділянок 
лісогосподарського призначення до 

Державного земельного кадастру 

Основою для подальшої роботи є просторова 

інформація, яку отримують методом оциф-

рування лісових земельних ділянок за ортофото-

планами і таксаційними матеріалами, з подаль-

шим накладанням шарів один за одним для 
визначення та уточнення дійсних меж земельної 

ділянки на місцевості в поєднанні з матеріалами 

геодезичного знімання. 

У Закарпатській області для встановлення 

меж земельних ділянок лісового фонду [7] в 

натурі (на місцевості) були використані цифрові 

ортофотоплани масштабу 1:10000 з точністю у 

плані не більше +/-2 пікселя в усіх контрольних 

точках на чітко визначених контурах та прове-

дені топографо‐геодезичні роботи. Координати 

вихідних пунктів геодезичної мережі згущення 
були визначені за допомогою GPS-знімання з 

використанням GPS‐приймача Trimble 5700. 

Роботи були виконані в Державній геодезичній 
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референцній системі координат УСК-2000 в 

режимі RTK з використанням мережі перма-

нентних базових станцій ZAKPOS. Для отри-

мання плоских прямокутних координат було 

здійснено перехід від УСК 2000 до місцевої 

системи координат Закарпатської області (МСК-

21) із стандартної зони Гаусса – Крюгера в зону 

з осьовим меридіаном місцевої системи коор-

динат. Кадастрове знімання було проведено 

електронним тахеометром Leica TC 407 з 
точністю вимірювання кутів +/-7” та віддалей 

+/-(2+2*10-6 L) мм із записом даних в термінал 

тахеометра з наступною їх обробкою на ПЕОМ. 

Наступним кроком була виконана математична 

обробка геодезичних вимірювань в системі 

координат МСК-21. За результатами кадастро-

вого знімання були погоджені та встановлені 

межі земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Межі земельних ділянок закріплені межовими 

знаками, які передані під охорону власнику за 

актом приймання‐передачі межових знаків на 

зберігання. 

За результатами проведеного комплексу 

робіт формується технічна документація - 

створюються графічні матеріали, зокрема плани 

меж земельних ділянок; кадастрові плани 

земельних ділянок в масштабах 1:500 /1:1000/ 

1:2000 з зазначенням суміжних власників/ 

користувачів (рис.3); ситуаційні плани/схеми 

розташування земельних ділянок та викопію-

вання із планово-картографічних матеріалів. 

Текстову складову формують за допомогою 
Microsoft Word. Під час камеральних робіт 

необхідно визначити площі земельних ділянок 

та окремих контурів, перелік обмежень у 

використанні земельних ділянок, скласти відпо-

відну експлікацію земель згідно з Класифі-

кацією видів земельних угідь (КВЗУ) додатку 4 

Порядку ведення Державного земельного 

кадастру та виготовити електронний документ 

(обмінний файл формату «XML») для державної 

реєстрації земельних ділянок відповідно до 

вимог Закону України «Про Державний 
земельний кадастр». 

 

Рис.3 Кадастровий план земельної ділянки лісового фонду 
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Після погодження меж лісових ділянок сусі-

дами суміжних ділянок, технічна документація 

затверджується обласною державною адміні-

страцією та вноситься інформація про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру. 

З цього моменту дані про неї можуть бути 

імпортовані до Лісового земельного фонду [5] 

та слугувати основою для подальшого внесення 

відповідної якісної інформації, що стосується 

стану лісових масивів.  

Висновки 

Лісовий фонд України перебуває під особли-

вою охороною держави, проте в сучасних 

реаліях - це, на жаль, не є синонімом до ефек-

тивного управління лісовими землями. Для того, 

щоб змінити ситуацію необхідно:  

1. Визначити фактичні межі земельних 

ділянок лісогосподарського призначення та 

внести про них відомості до Державного 

земельного кадастру; 

2. Встановити прозорість у використанні 

лісових ресурсів; 

3. Сприяти розвитку екологічної політики; 

4. Розробити геопросторову інфраструк-

туру для оцінки моніторингу лісових угідь; 

5. Створити відповідні національні дані 

про геопросторову орієнтацію лісів. 

Останній пункт є базовим та найголовнішим 

на шляху створення Лісового кадастру, як 

сучасної геоінформаційної системи, а головне - 

прозорої системи його ведення. 
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The article considers the problems of 

development the Forest Cadastre in Ukraine as well 

as the factors, which hindering the interaction 

between the Forest and State Land Cadastre. 

Despite the land value of the forest fund, the state 

does not conduct a stimulating policy regarding 

their inclusion in the public accounting system for 

the quantity and quality of the land. 
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Проблема поводження з відходами в світі 
щороку стає актуальнішою. У даній публікації 
здійснено спробу розглянути її на регіональному 
рівні в умовах Волинської області, акцентувавши 
увагу саме на проблемах, які виникають у місцях 
зберігання відходів. 

Ключові слова – Волинська область, полігони 
ТПВ, сміттєзвалища, відходи, полігон, територія. 

Вступ 

До числа найгостріших природоохоронних 
проблем в Україні потрібно віднести проблему 
поводження з твердими побутовими відходами 
(далі ТПВ). Окреслена проблема притаманна 
практично кожному регіону країни, проте в даній 
публікації здійснено спробу дослідити її в межах 
Волинської області. Станом на січень 2012 р. в 
області було 25 полігонів і звалищ, що становило 
0,4 % від загальної їхньої кількості по Україні. 
При цьому сім з них вважалися перевантаженими 
об’єктами зберігання сміття, а потреба області в 
нових полігонах і звалищах обчислювалася лише 
одним об'єктом [Довга Т. М., 2012]. У динаміці 
цей показник змінився. Так за оперативною 
інформацією Управління екології та природних 
ресурсів Волинської ОДА станом на 01.01.2018 
область потребувала вже п'ять полігонів ТПВ. 
Зазначене свідчить, що проблема в регіоні 
продовжує набувати гостроти та вимагає більшої 
уваги і прийняття рішучих дій. 

Проблему полігонів ТПВ та сміттєзвалищ на 
Волині у своїх публікаціях досліджували 
В. П. Кучерявий, Н. М. Гринчишин, Х. Р. Іванець, 
Т. М. Довга [Кучерявий В. П., 2012; Іванець Х. Р., 
Гринчишин Н. М; Довга Т. М., 2012]. Водночас 
залишаються малодослідженими її регіональні 
аспекти зокрема ті, що виникають у місцях їх 
зберігання. 

Мета 

Метою даної публікації є дослідження регіо-
нальних проблем поводження з твердими побуто-
вими відходами у місцях їхнього зберігання на 
прикладі Волинської області. 

Результати 

За даними Управління екології та природних 
ресурсів Волинської ОДА станом на 01.01.2018 р. 
у межах області під сміттєзвалищами знаходилося 
близько 475 га земель, на яких накопичено понад 
3,4 млн. т сміття. Із 559 місць видалення відходів 
(з них: 12 полігонів ТПВ, 1 з яких закритий та 5 
призупинених сміттєзвалищ) паспортизовано 
лише 22 % та 35% мають оформлені державні акти 
на земельні ділянки або договори оренди землі. 

Із 11 діючих полігонів твердих побутових 
відходів 8 полігонів спроможні на певний період 
(від 2 до 7 років) забезпечити потребу своїх насе-
лених пунктів у розміщенні побутових відходів, 
решта 3 (м. Ковель, Шацьк, Любешів) вже вичер-
пали свій ресурс: 

Полігон м. Камінь-Каширський загальною пло-
щею 1,56 га та потужністю 5,040 тис. т в рік. 
Загальна проектна потужність накопичення скла-
дає 100,8 тис. т. Полігон заповнений на 13%, 
паспортизований згідно [ВРУ, 1998]. 

Полігон смт. Стара Вижівка площею 1,1953 га 
та загальною проектною потужністю І черги 3,795 
тис. т на рік (13,6 тис. м3). Полігон заповнений на 
25 %. Наявний паспорт. 

Полігон смт. Торчин площею 0,5510 га. Загаль-
на проектна потужністю І черги становить 15 тис. 
т на рік. Полігон заповнений на 28%. На полігон 
розроблений паспорт. 

Полігон для м. Володимир-Волинська розта-
шований на площі 3,25 га. загальною проектною 
потужністю ІІ черги 92,7 тис. м3/рік. Полігон 
заповнений на 41%. Наявний паспорт місць 
видалення відходів. 

Полігон смт. Ратне. Проектний обсяг вида-
лення відходів – 38,750 тис. т (155 тис. м³), 
фактичний обсяг накопичення – 22067 т, тобто 
полігон заповнений на 81 %. Площа полігону 
становить 2,45 га. 

Полігон м. Нововолинська розташований на 
площі 5,25 га (фактична площа заповнення – 4,21 
га). Загальна проектна потужність становить 211,5 
тис. т., фактичний обсяг накопичення – 173,9 тис. 
т. Полігон заповнений на 82% і потребує добудови 
ІІІ черги ділянки складування. 

Полігон смт. Локачі. Загальна проектна 
потужність І черги полігону 17,2 тис. т, фактичний 
обсяг накопичення - 14,0 тис. т відходів, що 
складає 81,4 % від загальної потужності. Проектна 
площа полігону 4,17 га. Наявний паспорт. 

Полігон для м. Ковеля займає 5,2 га. Загальна 
проектна потужність ІІ черги 96,0 тис. т. Полігон 
заповнений на 92 %. Наявний паспорт. 

Полігон для м. Луцька загальною проектною 
потужністю ІІІ черги 720 тис. т заповнений на 
100%. З 13.07.2015 року здано в експлуатацію 
новий полігон ТПВ в с. Брище Луцького району 
проектною потужністю накопичення відходів І-ї 
черги полігону 412,6 тис. т, фактичне накопичення 
– 169,1 тис. т. який заповнено на 41 %. Проектна 
площа полігону складає 3,48 га, а фактична – 1,42 
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га. З 01.09.2015 року експлуатується сортувальна 
лінія потужністю 50 тис. т в рік, що дає змогу 
продовжити термін експлуатації полігону. 

Полігон смт. Шацьк загальною проектною 
потужністю І черги 4,8 тис. т. Площа накопичення 
відходів становить 2,31 га. Відносно загальної 
проектної потужності наповненість полігону 
становить 98 %. Полігон паспортизовано. 

Полігон ТПВ смт. Любешів загальною проект-
ною потужністю І черги 38,537 тис. м3 (60 тис. 
тонн), щорічний обсяг захоронення відходів 
становить 3,3 тис.м3. Площа земельної ділянки, 
відведеної під полігон, становить 4,6 га. Наявний 
паспорт місць видалення відходів. На даний час 
полігон переповнений. Любешівською селищною 
радою виготовлено проект реконструкції полігону 
твердих побутових відходів в смт. Любешів. 
Проектна потужність полігону має становити 255 
тис. м3. 

Завершені роботи по об’єкту «Будівництво 
полігону ТПВ для м. Ківерці». На даний час 
полігон не введений в експлуатацію. Нині потре-
бують будівництва полігони ТПВ в 5 районних 
центрах: Іваничі, Турійськ, Горохів, Любомль, 
Рожище. 

Розпорядженням Горохівської міської ради у 
2015 році затверджено проектно-кошторисну 
документацію на будівництво нового полігону 
твердих побутових відходів для м. Горохова. 
Через відсутність фінансування не вирішується 
питання будівництва полігонів для захоронення 
ТПВ смт. Турійськ. 

У 2017 році розроблено проектно-кошторисну 
документацію на нове будівництво полігону ТПВ 
на землях Вишівської сільської ради для смт. 
Іваничі. 

Відсутня проектно-кошторисна документація 
на будівництво полігонів ТПВ в містах Любомль 
та Рожище. У сільських населених пунктах дуже 
низький рівень організації збору відходів, фактич-
но відсутня система видалення ТПВ. Не паспор-
тизовано жодного сміттєзвалища у Горохівському, 
Камінь-Каширському, Локачинському та Луць-
кому районах. 

Висновки 

Основним способом видалення твердих побу-
тових відходів в області є їх захоронення на 
сміттєзвалищах, що в переважній більшості не 
відповідає державним санітарно-екологічним нор-
мам і взагалі не відповідає європейським. Нині в 
області існує унітарна система збирання відходів, 
при якій всі побутові відходи збираються в одну 
ємність. Ситуацію ускладнює відсутність ефек-
тивної системи збору та формування окремих 
видів відходів як вторинної сировини. 

З 1 січня 2018 року Україна має сортувати все 
сміття ще на етапі збору. Це випливає зі статті 32 
[ВРУ, 1998]. На сьогоднішній день питання 
впровадження роздільного збирання побутових 
відходів розглядаються на засіданнях колегій, 

комісій та робочих груп, які утворені при 
райдержадміністраціях, а також проводиться 
агітаційна робота щодо безпечного в санітарно-
епідеміологічному та екологічному відношенні 
поводження з ТПВ. Проблемою запровадження 
роздільного збирання ТПВ в населених пунктах 
області є: низька освіченість населення, відсут-
ність пунктів переробки та недостатнє фінан-
сування. 
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Виконаний аналіз джерел енергії в світі та в 

Україні. Проаналізований досвід впровадження 

енергоощадних технологій, використання 

нетрадиційних і поновлюваних енергоджерел. 

Відмічені позитивні умови для розвитку сонячних 
енергогенеруючих станцій на території України. 

Виконаний аналіз факторів, які впливають на 

розвиток поновлюваних джерел енергії (ПДЕ) та 

намічені проблемні місця при наданні земельних 

ділянок під розміщення сонячних 

енергогенеруючих станцій, які актуальні та 

потребують вирішення. 

Ключові слова – сонячні енергогенеруючі 

станції (СЕС); земельні ділянки; процедура 

надання земельних ділянок; поновлювані джерела 

енергії (ПДЕ); сонячні батареї (СБ). 

Вступ 

Наразі людство отримує 80% всієї енергії 

внаслідок спалення вугілля, нафти та 

нафтопродуктів, природного газу, торфу, які з 

часом виснажуються та через декілька сотень 

років можуть закінчитись. Розвиток та 

використання поновлюваних джерел енергії 

(ПДЕ), таких як енергія сонця, вітра, тепла землі 

або біологічного палива є актуальним вирішенням 

даної проблеми. Застосування альтернативних 

джерел енергії дозволить поліпшити стан 

навколишнього середовища і заощадити 
величезну кількість фінансових коштів. 

Серед основних лідерів з розвитку ПДЕ є 

країни ЄС. На їх частку припадає майже 42% 

світового споживання ПДЕ, у той час як у США 

цей показник становить 13%, у Китаї – 9%, а в 

Японії –4% [ДП «Національна енергетична 

компанія «УКРЕНЕРГО», 2016]. Сьогодні частка 

ПДЕ у загальному споживанні енергії в ЄС 

становить близько 14%. 

Активізація розвитку нових енергоефективних 

технологій – ПДЕ дозволяє підвищити 
енергетичну безпеку кожної держави. Перевагою 

ПДЕ є їх екологічність (практично не викидають 

парникові гази, оксиди сірки та азоту; не 

потребують утилізації відходів) та невичерпність 

(порівняно з нафтою, газом, вугіллям, сировиною 

для ядерної енергетики). Сьогодні питання 

впровадження енергоощадних технологій 

вироблення тепла і використання нетрадиційних і 

поновлюваних енергоджерел замість спалювання 

вуглеводневого палива стає життєво необхідним. 

Світовий досвід розвитку сонячних 

енергогенеруючих станцій 

До основних переваг СЕС можна віднести: 

 -екологічну чистоту; 

- невичерпість сонячної енергії; 

- легкість та швидкість обслуговування СБ; 

- швидка окупаємість. 

Термін експлуатації джерела енергії становить 

близько 25 років. 

Для стимулювання розвитку та використання 

ПДЕ у країнах ЄС використовують [2016]: 

1) тарифи ринкової або підвищеної вартості за 
рахунок оподаткування традиційних 

енергоресурсів (природний газ, нафтопродукти, 

вугілля); 

2) спеціальні тарифи на виробіток 

електроенергії з ПДЕ – «зелені» тарифи; 

3) субсидування кінцевому споживачу (не 

виробнику) від 20% до 40% загальної вартості 

закупівлі енергоощадного обладнання для 

виробництва, передавання та споживання 

електроенергії з ПДЕ; 

4) ефективні чинні державні програми з 

розвитку ПДЕ. 

Відповідно до звіту міжнародної організації 

REN 21 («GLOBAL STATUS REPORT 2016») [1] 

щодо стану світової альтернативної енергетики, 

протягом 3 останніх років потужність 

встановлених сонячних електростанцій (СЕС) 

зростала щороку на третину. Загальна потужність 

сонячної енергетики у 2015 р. як показано на 

діаграмі (рис. 1) досягла 237 ГВт.  

На першому місці у світі по установлій 

потужності СЕС – Китай (введено понад понад 43 

ГВт потужності), на другому – Японія (10 ГВт), 

далі йде США (7,3 ГВт).  

 

Рис. 1. Динаміка розвитку сонячної 
енергетики у світі, МВт (2000-2015 рр.) [ДП 

«Національна енергетична компанія 

«УКРЕНЕРГО», 2016] 
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У країнах ЄС у 2015 р. було встановлено 

близько 7,2 ГВт і загальна встановлена потужність 

СЕС на кінець 2015 р. досягла 96,38 ГВт із 

зростанням з 2005 р. майже у 30 разів як показано 

на діаграмі (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка встановленої потужності 
сонячних електростанцій ЄС, (2006 – 2015 

рр.), [ДП «Національна енергетична компанія 

«УКРЕНЕРГО», 2016]. 

Більшість країн світу на державному рівні 

підтримують активізацію розвитку сонячної 

енергетики, стимулюють набуття нею широкого 

застосування, підвищення результативності та 
економічної вигідності. 

Стан та умови розвитку СЕС в Україні 

В Україні створено всі передумови для 

освоєння технологій на основі ПДЕ – наявність 

значного енергетичного потенціалу (вітрова, 

сонячна енергія; енергія малих річок, біомаси; 

геотермальна енергія та енергія довкілля), а також 

розвинена науково-технічна і промислова база. 

Ключовими факторами розвитку ПДЕ в Україні є 

необхідність поліпшення екологічної ситуації; 

вичерпність традиційних паливно-енергетичних 
ресурсів та зниження імпорту енергоносіїв тощо. 

Наразі в Україні встановлені сонячні 

електростанції в усіх областях як показано на рис. 

3, проте найбільша кількість зосереджена в 

Вінницькій та Херсонській областях (по 14%). 

Відповідно до даних карти розподілу сонячного 

випромінювання, яка наведена на рис. 4 доцільно 

встановлювати СЕС в південно-східних районах 

України. 

Вигідне географічне положення та достатній 

рівень інсоляції (див. рис. 4) на всій території 

України протягом року створюють сприятливі 
умови для застосування технологій, які 

використовують сонячне випромінювання для 

отримання електроенергії, і роблять економічно 

вигідним повсюдне використання таких 

технологій. 

 

Рис. 3. Розподіл сонячних електростанцій в 

Україні за областями 

 

Рис. 4. Карта розподілу сонячного 

випромінювання в Україні  

Проблемні питання, що виникають при 

наданні земельних ділянок під будівництво 

СЕС в Україні 

У зв’язку з тим, що зростає попит на 

використання сонячних панелей, збільшується 

необхідність пошуку кращих місць для 

розташування СЕС. Їх оптимальне розміщення є 

важливим для збільшення виробництва 

електроенергії та зменшення витрат на вплив на 

навколишнє природне середовище. 

Обґрунтуванню вибору місць розташування СЕС 

присвячені зарубіжні наукові праці [J. Brewer, 

2015; A. Carrion, 2008; Charabi Y., 2011; Georgiou, 

A., 2016; Mendelsohn, M., 2012; Sanches-Lozano, 
M., 2013; Thari M., 2015; Uyan M., 2013], а також 

робота вітчизняних дослідників [Кереуш, 2018]. 

При виборі земельної ділянки під будівництво 

СЕС необхідно враховувати комплекс критеріїв: 

- географічних (розташування населених 

пунктів, підприємств та дорожньої мережі; 

- технічних (рельєф місцевості, 

розташування ЛЕП тощо); 

- технологічних (ремонтно-обслуговуючі 

структури та утилізація відпрацьованих батарей). 

В той же час необхідно відмітити фактори, які 
можуть стримуюче впливати на розвиток 

сонячних електрогенеруючих станцій. 

Серед проблематичних питань, які потребують 

вирішення при наданні земельних ділянок під 

будівництво енергооб’єктів, можна виділити 

наступні: 

1. Погодження як з органами місцевого 

самоврядування так із органами виконавчої влади 

усіх рівнів місця розташування та ліній 

електропередачі, які можуть проходити по кількох 

областях, районах, окремих ділянках власників і 

користувачів цих земель. 
2. Складність та іноді неможливість 

визначити власників земельних ділянок та 

отримати їх погодження при виборі місць 

розташування об'єкта у звязку з тим, що лінійні 

об'єкти пересікають території розпайованих 

земель, земельні паї на яких не визначені в натурі. 

3. Вартість анкерних опор при обході 

перепон або земельних ділянок, власники яких не 
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погоджуються на вилучення (викуп) земельних 

ділянок під опори призводить до здороження 

вартості будівництва ліній електропередачі. 

4. Не розроблений механізм вилучення 

(викупу) земельних ділянок приватної власності 

для суспільних потреб, який би регламентував 

джерела фінансування органів місцевого 

самоврядування щодо вилучення земельних 

ділянок. 

5. Не визначений порядок встановлення 
розмірів орендної плати за земельні ділянки 

приватної власності на період будівництва об'єктів 

електромереж. 

6. Вирішення в судовому порядку відмови 

погодити місце проходження трас ЛЕП по землях 

приватних власників та користувачів не завжди 

приймається на користь замовника будівництва. 

7. Є необхідність оформляти один 

державний акт на право постійного користування 

земельними ділянками у межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці. 
8. Збільшення кількості державних актів 

окремо на кожну земельну ділянку, на якій 

розміщена одна опора ЛЕП, призводить до 

проблем з їх виготовленням, реєстрацією та 

зберіганням, а також значно ускладнює 

розрахунки при сплаті земельних податків. 

9. Складності оформлення договорів оренди 

земельних ділянок для виконання будівельно - 

монтажних, експлуатаційних та ремонтних робіт з 

кожним власником та унеможливлює здійснити 

такі дії при відсутності власника. 

10. Не узгодження меж власників земельних 
ділянок з власниками ЛЕП при оформленні прав 

власності (користування) на свої земельні дялнки. 

Висновки 

Будь-який проект будівництва інженерних 

об’єктів передбачає відведення земельних ділянок. 

При відведенні земельних ділянок під СЕС в 

діючому нормативно-правовому забезпеченні 

можна відмітити ряд проблемних ситуацій, які 

пов’язані з категоріями землекористування, що 

потрапляють під розміщення СЕС та ЛЕП. Ці 

питання необхідно розглядати на початковому 
етапі для уникнення проблем на етапі 

експлуатації. Можуть виникнути проблеми з 

придбанням або оренди земельної ділянки, що 

належать різним власникам. Ретельна перевірка 

кадастрових документів, прав власності та 

земельних угод дозволить уникнути проблем з 

обмеженнями щодо доступу до земель уздовж 

обраного маршруту. 
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The analysis of energy sources in the world and in 

Ukraine is carried out. The experience of 

implementation of energy-saving technologies, use of 

non-traditional and renewable energy sources is 

analyzed. 

Positive conditions for the development of solar 

power generating stations on the territory of Ukraine 

are noted. The analysis of the factors influencing the 

development of renewable energy sources (PDE) and 

the planned problem areas for the provision of land 
for the installation of solar power generating stations 

that are relevant and need to be addressed. 

Keywords – Solar Power Generating Stations 

(SPGS); ground section; procedure of granting of land 

plots; Renewable Energy (RE); solar panels (SP). 
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One of the main challenges in managing cities and 
towns in the Slovak Republic is to create intelligent 

solutions to ensure delivering sustainable energy for 

the future. The urban areas at its local level represent 

the potential, which can make a significant 

contribution to more of efficient use of renewable 

energy sources.  

The basis of the solution will be the specification 

of factors of the solar strategy of the sustainability of 

the urban development of which will be create the 

information and qualification data base of all their 

objects. 

Introduction 

The effects of the long–term impact of global 

warming begin to greatly influence the life around us. 

Their impact is global associated with extreme 

manifestations of climate change (unexpected dry, 

flash flood events, etc.) Unprecedented manifestations 

of this phenomenon make it clear to companies that it 

is high time to reduce the impact of human activity on 

the environment. The population and the results of its 

activities pose a threat to society.  

Their demands for energy consumption are 

constantly rising. On a global scale, the number of 

city residents has risen several times and the rate of 

urbanization is rising substantially. In Slovakia, more 

than 53, 31% of the population currently lives in the 

cities [Statistical office of the Slovak Republic, 2018].  

In relation to ensuring the quality of life of people 

live in the cities, environmental protection is a key 

element in ensuring integrated urban sustainable 

development [Integrovaný udržateľný rozvoj miest, 

2014].  

Current technological advancements allow in the 

construction of buildings apply saving technologies 

from the following categories by Legény and 

Morgenstein, (2014) (Fig.1). 

 

Fig. 1. Scheme of type distribution of buildings 

energy intensity 

Renewable energy resources (RES) are an 

important part of modern society, which is currently 

associated with the idea of building smart cities. The 

issue of efficient use of solar energy at the city level is 

among other things, processed in the research works 

of many authors for example [Legény, Morgenstein, 

2014], [Kanters et.al, 2016].  

Solar energy has appeared for the ordinary users 

decades ago as an inaccessible form. Today, however, 

technology has moved to such a level that different 

innovations are available from the "Smart Solution" 

category [Boháčová, 2017].  
The content of the contribution will be devoted to 

identifying the character of the selected urban 

structure in terms of the spatial geometry of its 

objects. In addressing this issue, the emphasis will be 

on defining the typology of spatial forms of individual 

development of urban structures. 

Materials and method 

The selected methodology will be used to solve 

the chosen problem; part of the methodology is 

described in the research work of the authors such as 

Legény et.al and Šveda et.al.  

In this manuscript, we will be focus more closely 

on the spatial arrangement of the residential area in 

the selected area.  

The physical layout (spatial structure) of the urban 

structure will be analyzed according to the following 

geographical aspects.  

Through the monitored parameter set, it is possible 

to effectively analyze their spatial range. The structure 

of the monitored parameter set is defined in following 

Tab.1. 

Table 1 

Structure of attributes 

 Data Sets of  Land 

Use and Land 
Cover, Urban atlas 

LULC Classification coded 

typological units and 
capture urban land use 

Results of direct and 

indirect geodetic 

measurement 

Vector and raster data 

Typology of urban 

structure 

Metacatalog of urban 

structure 

Digital terrain 

model 

morphometric 

characteristics 
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Study area 

The subject of the manuscript solution is the 

second largest city in Slovakia. The city of Košice 

along with other regional capitals of Slovakia tends to 

be rated among the smart cities. Such a city is 

expected to be innovative, digitalized and ecological.  

One of the possibilities of achieving consists in an 

automated system of evaluation of urban areas in view 

of many factors and parameters.  

The location and overview of study area presents 
Fig.2. 

 

Fig. 2. Location of study area 

Geographically, the subject area is various with a 
favorable potential for efficient use of solar energy, 

which is presented in Fig. 3. 

 

Fig. 3. Potential of solar radiation (data provided 

and processed by Photovoltaic geographical 

information system – (PVGIS)) 

Results 

By combining the above evaluation indicators 

(Tab.1), by using the GIS platform post–processing 

tools have been obtained basic information on the 

extent and manner of using the land in the urban area 

(Fig.4). 

The spatial assessment of the state of the land use 

in the urban area was based on the CLC database. 

CLC means The CORINE Land Cover inventory.  

The Corine Land Cover datasets document how to 

use the landscape and description is at nomenclature 

(it is a 3–level hierarchical classification system. The 

selected area in question was rated to level 3. 

 

Fig. 4. CORINE Land Cover data of study area 

The percentage assessment of the area 

representation of individual species is presented in 

Tab. 2. 
Table 2 

Evaluation of representation of the Digital Data 

Base CLC 

Code CLC Area [ha] 
Percentage 

representation [%] 

111 108.1 0.4 

112 3342.7 13.7 

121 1872.1 7.7 

122 304.6 1.3 

124 308.4 1.3 

131 141.9 0.6 

132 202.5 0.8 

141 185.3 0.8 

142 177.0 0.7 

211 7351.9 30.2 

222 100.2 0.4 

231 228.6 0.9 

242 889.1 3.7 

243 864.5 3.6 

311 6436.4 26.5 

313 1554.4 6.4 

324 224.6 0.9 

512 30.3 0.1 

 

By processing, the total area of individual sites in 

the urban area in question was identified. A graphical 

presentation of the results of the identified areas is 

presented in the following Fig. 4. 
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Fig. 4. Graphical display of perceptual 

representation of CLC base  

For the purposes of more complex generalization 

of urban areas (buildings), it is appropriate to use the 

underlying formats from the category of vector (shp 

files, geodatabase) or raster data from the category of 

open data. The result of processing is objects that are 

topologically correct (preservation of regular surfaces, 

especially corners of these objects). The result of the 

processing is presented in the following example 

(Fig.5.). 

 

Fig. 5. Spatial objects of selected part of Košice 

Characteristics of typological types of urban 

structures are changing with settlement development. 

In that context, the territory in question was assessed 

in the meaning of three basic principles of 

composition (point, line, block) (see Fig. 6), which 

may be supplemented by other variations, e.g. closed 

block or open block and etc.. 

 

Fig. 6. Basic compositional principles of urban 

form 

In relation to the use of solar technologies and 

the potential of solar radiation, it is necessary to 

know the typology of urban forms of urban areas 

classified into the category defined by the 

nomenclature of the territorial unit for statistical 

purposes (LAU 2 – Local Area Units). The study area 

in question is divided by 22 municipalities, which are 

represented in parts Košice I, Košice II, Košice III, 

Košice IV. From the point of view of the closer 

characterization of the typology are in study area 

generally present urban forms from the principles 

presented above. The following scheme (Fig.7) 

specifies the typology in the selected part of Kosice I–

the city part of settlem.Ťahanovce, part Ťahanovce I. 

 

 

Fig. 7. Typology of urban forms in the part of the 

Ťahanovce I (data provided by Register of 

Territorial Identification) 

The suitability and choice of spatially localized 

objects in a urban area are complemented by 

morphometric characteristics of the terrain. The effect 

of factors as the latitude, elevation above sea level 

and the sun location above the horizon specifies the 

further usability of the surfaces. For the purpose of 

expressing the surface shape area properties, the 

subject area (georelief) was classified according to the 

parameters as elevation, slope and aspect (Fig. 8). 
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a) Elevation b) Slope 

Fig. 8. Parameters of the shape properties of a 

surface represented  

 

c) Aspect 

Fig. 8. Parameters of the shape properties of a 

surface 
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Abstract 

The advancement in the field of information 

technology brings with it various innovative solutions 

designed to improve the lives of the population from a 

number of perspectives while contributing to the 

sustainability of the status and the quality of the 

surrounding area in which we are located. For this 
purpose, the city is a space – based space that we are 

trying to transform into an intelligent whole. One of 

the potential solutions is to develop logical solutions 

to ensure sustainable energy supply for the future. For 

these purposes, it is necessary to have information in 

particular about the spatial layout of urban areas. 

Keywords – spatial data, geodatabase, spatial 

properties, urban areas, solar strategy, smart cities 
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Мета дослідження – Розкрити зміст 

формування кадастру територій на прикладі 

земельної ділянки, що відводиться у постійне 

користування «Карпатському біосферному 

заповіднику». 

Ключові слова – кадастр територій, державний 

земельний кадастр, земельна ділянка. 

Вступ 

Поняття «кадастр» історично почали 

застосовували в цілях оподаткування, згодом його 
змістовне значення розширилося. 

Сьогодні під «кадастром» розуміють 

інформаційну систему відомостей, обліку, що 

використовують у процесі державного управління 

[2]. Сучасна земельно-кадастрова інформація про 

земельні ділянки створює можливості для сталого 

розвитку та охорони довкілля. 

Територія земельної ділянки за своїми 

характеристиками, призначенням, природними 

властивостями об’єднує ряд кадастрів. 

Сукупність всіх видів кадастру, що ведуться на 
земельній ділянці являється кадастром територій. 

Виклад основного матеріалу 

Кадастр територій формується з усіх видів 

кадастрів, що діють на території України. 

Основою для ведення будь-якого кадастру є 

Державний земельний кадастр, який трактує 

єдину державну систему земельно-кадастрових 

робіт. У цій системі встановлюється процедури 

визнання фактів виникнення або припинення прав 

власності та права користування земельною 

ділянкою.  
Державна кадастрова система містить 

сукупність відомостей і документів про земельну 

ділянку, а саме, її правовий режим, місце 

знаходження, характеристику (кількісну і якісну), 

класифікацію земель, їх оцінку та розподіл 

земельних ділянок між власниками землі та 

землекористувачами [3]. 

Враховуючи,що Державний земельний кадастр 

є базою для ведення інших кадастрів, він входить 

до єдиної системи кадастру територій. На рис. 1 

показано систему кадастру територій. 

 

Рис. 1. Система кадастру територій 

Територія Карпатського біосферного 

заповідника відноситься до земель природно-

заповідного фонду та займає площу 53630 га. До 

складу біосферного заповідника входять шість 

відокремлених масивів та два ботанічні заказники 

загальнодержавного значення. 

На підставі Указу Президента від 14 січня 2010 

року, площа Карпатського біосферного 

заповідника повинна збільшитись (розширитися). 
На рис. 2 показана карта-схема розширення 

Карпатського біосферного заповідника. 

 

Рис. 2. Карта-схема розширення Карпатського 

біосферного заповідника 

На підставі цього Указу розроблено проект 

землеустрою. Складено кадастровий план 

земельної ділянки, що відводиться у постійне 

користування Карпатському біосферному 

заповіднику. На рис. 3 показано кадастровий план 

земельної ділянки. 
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Рис. 3. Кадастровий план 

Формування кадастру території земельної 

ділянки відбувається, відповідно до категорії 

земель – природоохоронного призначення. На рис. 

4 показано з яких видів кадастрів сформовано 

кадастр території земельної ділянки. 

 

Рис. 4. Форування Кадастру території 
земельної ділянки «Карпатському 

біосферному заповіднику» 

Одним із видів кадастрів є держаний кадастр 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. Мета ведення цього кадастру: оцінка 

складу та перспектив розвитку прородно-

заповідного фонду, так як в ньому містяться всі 

необхідні відомості про території та об’єкти на 

земельній ділянці [1]. 
Наступними видами кадастрів, що ведуться на 

цій земельній ділянці є державний кадастр 

рослинного світу та державний кадастр 

тваринного світу. Так як земельна ділянка 

належить до біосферного заповідника, де ведеться 

охорона всі шарів біосфери, а особливе значення 

приділяється збереженню та відновленню 

найцінніших представників генофонду 

рослинного і тваринного світу.  

Ведення державного кадастру рослинного 

світу необхідне, для здійснення державного 

контролю за охороною та використанням 

різноманіття рослинного світу і його ресурсів в 

тому числі, їх характеристики в регіонах. 

На території заповідника, крім унікальних 
видів рослин, поширені також представники 

тваринного світу, зокрема ті, що потребують 

охорони. Ведення державного кадастру 

тваринного світу є закономірним продовженням 

формування кадастру територій на земельній 

ділянці, що відводиться для збереження і 

використання біосферних заповідників.Основою 

для ведення всіх перерахованих кадастрів є 

державний земельний кадастр. 

Висновки 

Формування кадастру території забезпечує 
високу інформативність про досліджувану 

ділянку, раціональне землекористування, 

впорядковує логічні взаємозв`язки між різними 

видами кадастру що формують її територію. 

Кадастр території земельної ділянки дасть 

можливість отримати повну характеристику про 

земельну ділянку 
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Основним завданням цієї роботи було 

визначення поняття моніторингу земель. 

Передусім, це стосується таких питань,  як  з 
геопросторова зміна функціонального 

використання земельних ділянок, положення яких 

фіксується геодезичними координатами та  

кадастровими номерами; динаміка зміни прав 

власності або користування земельними 

ділянками; динаміка зміни якісних параметрів 

земельних ресурсів, де підсумовуючою 

характеристикою є ціна землі в грошовому 

еквіваленті. Заради отримання достовірної 

інформації про динаміку зміни різних факторів на 

ринку землі, необхідне системне дослідження 
цього ринку. 

Ключові слова – моніторинг; моніторинг 
земель; проблеми моніторингу; методи; ГІС-
технології. 

Вступ 

Одним з досить вагомих видів моніторингу 

навколишнього природного середовища є 

дослідження земель. 

Задля охорони земельних ресурсів потрібне 

проведення системного визначення показників їх 

якості з метою прийняття відповідних 

законодавчих, економічних та організаційних  
заходів шляхом здійснення моніторингу. 

Головними проблемами моніторингу в Україні 
є те, що: за час проведення земельної реформи  
належним чином не здійснювався 
повномасштабний моніторинг земель; не було 
проводено ґрунтового, протиерозійного,  
обстеження; відсутні якісні планово-картографічні 
матеріали на землі сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у власності та 
користуванні сільськогосподарських підприємств 
та фермерських господарств . Необхідною умовою 
організації ефективного сільськогосподарського 
виробництва є об’єктивна й оперативна 
інформація про розподіл та використання 
земельних ресурсів, стан сільськогосподарських 
угідь та динаміку кліматичних чинників. Ротація 
культур у сівозміні, непередбачувані зміни у 
структурі посівних площ, варіативність ґрунтових 
характеристик полів та метеоумов вегетаційного 

періоду - все це зумовлює необхідність 
оперативного відстеження вказаних факторів з 
метою вчасного проведення відповідних 
агротехнічних заходів для забезпечення 
максимальної біопродуктивності угідь.[Л.Перович 
та ін.2018] 

До функцій державного управління належить 
своєчасне проведення моніторингу , зміст якого 
полягає в спостереженні за станом земельних 
ресурсів та властивостями ґрунтового покриву. 

Зміст, порядок та особливості проведення 
моніторингу земель регламентуються: законом 
України «Про охорону земель», Земельним 
кодексом України, законами «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про 
землеустрій», « «Положенням про моніторинг 
земель» та іншими нормативно-правовими 
законодавчими актами. 

Актуальність роботи 

Моніторинг земель являє собою регулярне 
спостереження за станом природних, технічних і 
соціальних процесів з метою їх оцінки, контролю 
та прогнозування. 

Моніторинг земель тісно пов’язаний з 
веденням державного земельного кадастру, 
встановленням обмежень на використання 
земельних ділянок, проведенням грошової оцінки 
земель [Перович Л.М. та ін., 2009]. 

На кожному рівні адміністративного устрою, 
передбачається моніторинг деяких категорій 
земель, зокрема моніторинг земель населених 
пунктів; земель промисловості, транспорту,  
земель оздоровчого, рекреаційного і історико-
культурного призначення; лісового фонду; 
водного фонду; мземель запасу. 

В умовах дефіциту наземних спостережень в 
процесі моніторингу земель, особливу роль в 
одержанні нових даних відіграють методи 
дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), 
використання польових і картографічних 
матеріалів минулих років та сучасних 
геоінформаційних систем як середовища й 
новітньої технології просторово-часового 
інтегрування й спільного використання даних з 
різних джерел. 

Застосувавши технологію дистанційного 
зондування землі (ДЗЗ) та геоінформаційних 
технологій можна підвищити ефективність 
існуючих контактних методів моніторингу земель. 
Головними перевагами використання ДЗЗ у 
системі моніторингу є: 

 висока оглядовість; 

 можливість миттєвого одержання інформації 
про великі території; 

 можливості одержання інформації у 
важкодоступних місцях; 

 високий рівень генералізації інформації. 
 Основним завданням моніторингу є 

визначення сучасного стану об’єкта або явища, 
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законів його формування та розвитку і, головне, 
прогнозування можливих змін як самого об’єкта 
або явища, так і впливу цих змін на довкілля, що й 
обумовлює актуальність пропонованої роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публіацій 

У 80-х роках ХХ ст.,  розвивається більш 

вузький напрям моніторингу, зокрема 
геодезичний моніторинг, фотограмметричний  [О. 

А. Сохнич та ін., 2005], екологічний, санітарно-
гігієнічний, геофізичний, сейсмічний, 

гідротехнічний та багато інших.  
Кожен із цих видів моніторингу має три рівні. 

Усі види моніторингу об’єднує те, що вони 
формуються на топографо-геодезичних даних.  

Етапи проведення моніторингу та його 
структура показана на рисунку (рис.1). 

 

Рис. 1. Етапи проведення моніторингу  

Моніторинг має чотири основні етапи. Перший 
етап – це збір даних, попередня обробка та 
збереження. Методика збору даних залежить від 
виду моніторингу і може передбачати польові 
обстеження або безпосередні вимірювання, 
лабораторний аналіз, тощо. До попередньої 
обробки належать узгодження отриманих даних та 
їх кодування. У процесі попередньої обробки 
фотограмметричних даних визначають елементи 
орієнтування знімків, знаходять просторові 
координати точок у заданій системі координат та 
формують робочі файли цифрової моделі об’єкта. 
Другий етап – це збереження інформації, яка 
отримана на підставі зібраних даних. Під 
збереженням інформації розуміють не тільки 
фізичне збереження файлів, враховуючи їх 
копіювання, а й оновлення та знищення вихідних 
даних. Третій етап – це аналіз зібраної інформації. 
Будь-який аналіз полягає в порівнянні зміни 
геометричних властивостей об’єкта або 
протікання явища з еталонними станами, які 
можуть бути змодельовані в часі теоретично або 
отримані дослідним шляхом. I, нарешті, четвертий 
етап – рекомендації, що, власне, є природним 
продовженням аналізу, але який безпосередньо 
надає конкретні рекомендації за строками 
виконання робіт, за їх обсягами та за 
економічними показниками. 

Будь-які характеристики, отримані певним 
методом у різних місцях об’єкта або явища, а ще 
якщо вони отримані в різний час, не можуть дати 
повної характеристики об’єкта або явища без 
урахування просторового розташування точок 
дослідження та часу, протягом якого збирались 
дані. 

Моніторинг земель відрізняється від даних 
земельного кадастру інформаційним 
забезпеченням управління земельними ресурсами, 
тобто фіксацією перевищення встановлених 
допустимих норм, які виникають у результаті   
впливу азбо зумовлені негативними природними 
явищами. 

Ведення моніторингу можна представити блок-
схемою, яка являє собою певну структуру 
економіко – екологічного моніторингу земель 
(рис.2). 

 

Рис. 2. Блок – схема  економіко – 
екологічного моніторингу земель 

Моніторинг земель ведеться з дотриманням 
принципу сумісності даних, заснованого на 
застосуванні єдиних класифікаторів, кодів, систем 
одиниць нормативно-правової бази, державної 
системи координат і висоту відповідності із 
загальнодержавними і регіональними програмами. 

На основі зібраної інформації і результатів 
оцінки стану земель складаються оперативні 
зведення, наукові прогнози і рекомендації, які 
надаються до місцевих органів державної 
виконавчої влади, органів місцевого й 
регіонального  самоврядування, для вжиття 
заходів щодо попередження і ліквідації наслідків 
негативних процесів. 

Отримані матеріали об’єктивно 
характеризують фізичні, хімічні, біологічні 
процеси в навколишньому середовищі, рівень 
забруднення земель, що дає можливість органам 
державного управління пред’являти певні вимоги 
до землекористувачів по усуненню 
правопорушень, в області використання і охорони 
земель.  

Для проведення моніторингу 
використовується: статистичний метод (який 
дозволяє отримання, обробку та аналіз первинних 
статистичних даних); балансовий метод (дає 
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можливість зіставляти наявність природних 
ресурсів з їхнім використанням); порівняльний 
(передбачає вивчення об’єктів через порівняння з 
іншими); аерокосмічний метод (дозволяє оцінити 
в динаміці всі процеси, що відбуваються в 
локальному, регіональному чи глобальному 
масштабах); картографічний метод (застосування 
географічної карти для опису, аналізу і 
дослідження явищ). 

Перед реалізацією системи моніторингу земель 
в Україні стоїть низка проблем: 
1.Систематичні спостереження за станом земель 
(зйомка, обстеження і вишукування), виявлення у 
ньому змін, а також проведення оцінки 
[Електронний ресурс]: стану використання 
земельних ділянок, процесів, пов'язаних із 
змінами родючості грунтів (розвиток водної і 
вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення 
структури грунту, заболочення і засолення), 
заростання сільськогосподарських угідь, 
забруднення земель пестицидами, важкими 
металами та іншими токсичними речовинами, 
стану берегових ліній річок, озер, заток, 
водосховищ, зсувів, землетрусами, стану земель 
населених пунктів, територій, зайнятих 
нафтогазодобувними об’єктами, очисними 
спорудами, складами паливно-мастильних 
матеріалів, добрив, стоянками транспорту, 
захороненням токсичних відходів і радіоактивних 
забруднень, а також іншими промисловими 
об’єктами. 
2.Алгоритм і методика виявлення деградаційних 
процесів. 

Для отримання необхідної інформації при 
моніторингу земель необхідно використати: 

 дистанційне зондування (зйомка та 
спостереження з космічних апаратів за допомогою 
засобів малої авіації) ; 

 наземні зйомки та спостереження (отримання 
характеристик стану земель на глобальному і 
регіональному рівнях); 

 спеціальні дані; 

Висновки  

Завданням моніторингу є формування і 
підтримання  на сучасному рівні  системи інформації 
про стан земельних ресурсів, залучення у 
господарське  або інше  використання на певній 
території. Викладене свідчить про те, що здійснення 
моніторингу земель потребує вдосконалення 
методики його проведення, утворення ефективної 
національної системи моніторингу за якістю земель 
та ґрунтів. 

Зумовлюється це тим, що дані моніторингових 
систем дають змогу постійно корегувати як кількісні 
норми та нормативи, так і набір видів забруднень, 
що підлягають контролю. 

Провівши запропоновані заходи вирішення 
проблем моніторингу досягнемо: 

 зменшення розораності сільськогосподарських 

угідь; 

 призупинення падіння гумусу і досягнення його 
бездифіцитного балансу; 

 меліорація кислих і солонцевих грунтів; 

 охорона грунтів від забруднення; 

 економічне стимулювання заходів щодо 
відтворення та охорони родючості грунтів. 

Запропонована система заходів із моніторингу 
земель, в поєднанні з оперативними заходами по 
негативному впливу від прояву деградаційних 
процесів забезпечить стабільне відновлення 
родючості грунту та дозволить створити екологічно 
стійкі агроекосистеми.  
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The main task of this work was to define the concept 
of land monitoring. First of all, it concerns such issues as 
geospatial change of functional use of land plots, the 
position of which is fixed by geodetic coordinates and 
cadastral numbers; the dynamics of change of ownership 
or use of land plots; the dynamics of changes in 
qualitative parameters of land resources, where the 
summing characteristic is the price of land in monetary 
terms. In order to obtain reliable information on the 
dynamics of changes in various factors in the land 
market, a systematic study of this market is necessary. 
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Сьогодні гостро стоїть питання оновлення та 

вдосконалення методичних вимог,  які регулюють 

проведення оцінки землі, покликані відображати 

вплив її цільового призначення, місця 

розташування і правового режиму використання. 

Одним з найбільш проблемних питань є порядок 

підвищення коефіцієнта функціонального 

використання землі, особливо в сільських 

населених пунктах, що містить потенціал 

конфлікту платників та місцевих бюджетів. 

Ключові слова – нормативно-грошова оцінка; 

регіональний коефіцієнт; локальний коефіцієнт; 

зональний коефіцієнт; коефіцієнт 

функціонального використання земельної ділянки. 

Постановка проблеми 

Земельні ресурси є основним національним 

багатством, що використовується в усіх сферах 

суспільного життя. Тому об’єктом дослідження в 

даній статті буде процес зміни методичних вимог 

до нормативної грошової оцінка сільських 

населених пунктів. Предметом дослідження є 

напрями удосконалення методичних інструментів 

нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів. Вибір даної теми обумовлений зміною 

методичних вимог до нормативно-грошової 

оцінки земель населених пунктів. З огляду на 

зростання значення нормативно-грошової оцінки у 

фінансовому забезпеченні місцевого 

самоврядування, зміна нормативних вимог може 

вплинути на надходження до місцевих бюджетів, а  

також визначення розмірів земельного податку, 

розміру земельного мита при міні, даруванні і 

спадкуванні земельних ділянок, тому метою даної 

роботи є порівняння можливостей надходжень від 

плати за землю на базі нормативно-грошової 

оцінки, визначеної відповідно до попередніх 

вимог та діючих змін. Не дивлячись на те, що 

оцінка населених пунктів проводиться раз в 5-7 

років, сама процедура її проведення на даний 

момент є досить дорогою та клопіткою 

процедурою. 

В даний момент, можна із впевненістю 

сказати, що становище кадастрових систем в 

нашій державі є не таким стабільним, особливо в 

земельному кадастрі. Перш за все слід відмітити 

факт невизначеності правового статусу відомостей 

стосовно тих чи інших земель, сюди також слід 

віднести і порядок ведення Державного 

земельного кадастру. При здійсненні оціночної 

діяльності все частіше постає проблема повноти 

відомостей стосовно кадастрових об’єктів, а також 

правильності та достовірності наявних 

інформаційних ресурсів, також сюди слід віднести 

цілковиту чи майже цілковиту відсутність різних 

даних необхідних для повноцінного проведення 

процедури оцінювання землі, неповноцінна 

автоматизація, інформатизація різноманітних 

кадастрових та облікових процесів, нестача 

документального статусу в тих чи інших 

електронних кадастрових даних, та інші недоліки. 

Результатом даної роботи мають бути 

пропозиції щодо особливостей застосування таких 

змін в сільських населених пунктах, на прикладі 

сільських населених пунктів Смілянського району 

Черкаської області. Не дивлячись на те, що рівень 

теоретичного і практичного опрацювання даної 

теми є досить високий, адже дана тема 

розглядалася багатьма відомими вченими і 

науковцями, проте необхідно внести певні 

доповнення стосовно даної теми. 

Аналіз останніх досліджень 

Нормативна грошова оцінка земель 

проводиться з метою визначення розміру 

земельного мита, при даруванні, міні та 

спадкуванні, визначення орендної плати, розмірів 

втрат від ведення сільськогосподарської та 

лісогосподарської діяльності, тощо. Також не слід 

забувати, що цінність тієї чи іншої земельної 

ділянки визначається ще й величиною прибутку, 

який кожен власник чи користувач земельною 

ділянкою отримує при її використанні. Кожен 

день збільшується чисельність власників землі та 

землекористувачів, які реалізовують свої майнові 

та немайнові права на земельні ділянки, 

відповідно до чинного законодавства. Тому 

починаючи з початку 1990-х років, коли був 

запущений механізм набуття прав на землю, коли 

формувався ринок земель, який потребував 

економічного регулювання земельних відносин, 

активізувалися дві важливі їх складові, а саме 

рентний характер використання та відчуження 

землі, а також компенсація власникам земельних 

ділянок втрат і збитків від обмеження та 

порушення їхніх прав на землю. Земельна рента є 

економічним джерелом відповідних платежів 

(включаючи орендну плату, земельний податок та 

компенсаційні виплати) і являє собою дохід від 

використання земельної ділянки, який отримує 

власник чи користувач внаслідок реалізації прав 
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на неї. 

Мета 

Аналіз впливу нових методичних вимог на 

результати нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів. 

Виклад основного матеріалу 

Нормативна грошова оцінка визначається 

Законом України «Про оцінку земель» як 

капіталізований рентний дохід, визначений за 

встановленими і затвердженими нормативами [2]. 

В населених пунктах рентний дохід виникає 

завдяки інфраструктурному облаштуванню 

території, а також перевагам місця розташування 

земельних ділянок. На розмір рентного доходу 

значний вплив мають такі фактори як: місце 

розташування населеного пункту в територіальних 

системах виробництва, облаштування його 

території та якості земель з урахуванням 

природно-кліматичних та інженерно-геологічних 

умов, архітектурно-ландшафтної та історико-

культурної цінності, екологічного стану, 

функціонального використання земель тощо. Не 

менш суттєвими факторами розміру рентного 

доходу є розселення і особливості місця 

розташування земельної ділянки в межах 

населеного пункту. Згідно діючої методики, 

нормативна грошова оцінка одного квадратного 

метра земельної ділянки населених пунктів 

визначається за наступною формулою 1: 

КмКф
Нк

НпВ
Цн **

*
  (1) 

де Цн – нормативна грошова оцінка 

квадратного метра земельної ділянки (у гривнях); 

В – витрати на освоєння та облаштування 

території в розрахунку на квадратний метр (у 

гривнях); 

Нп – норма прибутку (6%); 

Нк – норма капіталізації (3%); 

Кф – коефіцієнт, який характеризує 

функціональне використання земельної ділянки 

(під житлову та громадську забудову, для 

промисловості, транспорту тощо); 

Км – коефіцієнт, який характеризує місце 

розташування земельної ділянки [3]. 

Витрати на освоєння та облаштування 

території (В) уключають відновну вартість як 

первісну вартість, що змінюється після 

переоцінки, інженерної підготовки головних 

споруд і магістральних мереж водопостачання, 

тощо [4]. Коефіцієнт, який характеризує 

функціональне використання земельної ділянки 

(Кф), враховує відносну прибутковість видів 

економічної діяльності. Коефіцієнт, який 

характеризує місцерозташування земельної 

ділянки (Км), обумовлюється трьома групами 

рентоутворювальних факторів регіонального, 

зонального та локального характеру і 

обчислюється за формулою 2: 

    м3м2м1 KKKКм   (2) 

де Км1 – регіональний коефіцієнт, який 

характеризує залежність рентного доходу від 

місцеположення населеного пункту у 

загальнодержавній, регіональній і місцевій 

системах виробництва і розселення; 

Км2 – зональний коефіцієнт, який характеризує 

містобудівну цінність території в межах 

населеного пункту (економіко-планувальної зони); 

Км3 – локальний коефіцієнт, який враховує 

місцерозташування земельної ділянки в межах 

економіко-планувальної зони. 

Вихідними даними для обчислення Км є 

генеральні плани та проекти планування і 

забудови населених пунктів, плани їх земельно-

господарського устрою, матеріали економічної 

оцінки їх територій. 

Згідно з Наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України № 489 від 

25.11.2016 р. було затверджено новий порядок 

визначення нормативно-грошової оцінки 

населених пунктів. Аналізуючи його норми, 

можна стверджувати, що важливим 

нововведенням оцінки земель є уніфікація 

категорій функціонального використання і 

категорій земель, а також видів цільового 

призначення земель відповідно до Земельного 

Кодексу України [1].  

Внаслідок даних змін, була скасована така 

категорія функціонального використання земель 

комерційного призначення, що мають 

максимальний коефіцієнт 2,5. На даний момент 

сітка коефіцієнтів функціонального використання 

земель прив’язана до Класифікації видів цільового 

призначення земель.  

Згідно із новим порядком, максимальний 

коефіцієнт функціонального використання на 

даний момент становить 2,5, а вже починаючи з 

Наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України № 162 від 27.03.2018 року, 

максимальний  коефіцієнт функціонального 

використання становить 3,0. Що стосується 

земель, призначених для експлуатації та 

обслуговування об’єктів відпочинку населення. 

Коефіцієнт 2,5 призначений тільки для земель, що 

мають лише окремі види цільового призначення, а 

саме: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, туристичної інфраструктури, а також 

закладів громадського харчування, будівель 

кредитно-фінансових установ, ринкової 

інфраструктури та закладів побутового 

обслуговування. Що стосується земель іншого 

цільового призначення, застосовуються дещо 

нижчі коефіцієнти. В більшості випадків щодо 

земель промисловості застосовується коефіцієнт 
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1,2, для земель транспорту – 1,0, до земель 

рекреаційного призначення застосовується 

коефіцієнт із значенням 0,5.  

Грошова оцінка земель, як невід’ємна частина 

Державного земельного кадастру, має свою 

законодавчу та нормативно-методичну базу, яка 

встановлює як особливий порядок визначення 

показників грошової оцінки, так і трактує основні 

положення законодавства стосовно даного 

питання. 

До основних законодавчих та нормативно-

правових документів стосовно визначення 

нормативно-грошової оцінки земель населених 

пунктів відносять: 

 Конституція України, як основний закон 

держави, виступає нормативно-правовим актом, 

що має найвищу юридичну силу; 

 Земельний Кодекс України (від 25 жовтня 2001 

року), зі змінами відповідно до закону № 2314-

VIII від 01.03.2018 р., що є регулятором земельних 

відносин щодо найбільш раціонального 

використання та охорони земель різного цільового 

призначення; 

 Закон України «Про оцінку земель», який 

визначає основні правові засади визначення 

грошової оцінки, а також основні положення в 

професійно-оціночній діяльності стосовно оцінки 

земель, незалежно від категорії земель та їх 

цільового призначення; 

 Постанова КМУ «Про порядок ведення 

Державного земельного кадастру», від 17.10.2012 

р. № 1051, зі змінами внесеними відповідно до 

Постанови КМУ № 105 від 07.02.2018. Дана 

постанова визначає особливості та основні засади 

порядку ведення Державного земельного 

кадастру, враховуючи результати оцінки 

нерухомого майна та майнових прав; 

 «Методика грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених 

пунктів», затверджена постановою КМУ № 213 

від 23.03.1995 р., зі змінами, внесеними відповідно 

до Постанови КМУ від  23.08.2017 № 637. Дана 

методика передбачає порядок визначення 

основних показників нормативно-грошової оцінки 

земель населених пунктів та 

сільськогосподарського призначення, її 

нормативно-методичну базу. 

 «Порядок нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів», затверджений відповідно до 

наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 25.11.2016 р. № 489. 

Цей порядок визначає дещо оновлену процедуру 

проведення нормативно-грошової оцінки земель 

населених пунктів, проте сам порядок не надто 

відрізняється від порядку 1995 року; 

 Інші нормативно-правові акти та документи 

стосовно даних питань. 

Певні ризики положень нового порядку 

стосуються таких земель, інформація про які не 

була внесена до Державного земельного кадастру, 

а також таких земель, щодо яких у системі 

відомостей ДЗК щодо даних земель відсутній код 

Класифікації видів цільового призначення земель 

щодо даної земельної ділянки. Стосовно таких 

земельних ділянок при розрахунку нормативно-

грошової оцінки застосовується коефіцієнт 

функціонального використання, який в більшості 

випадків становить 3,0. Щодо більшої частини 

видів земель, даний коефіцієнт є значно вищим за 

такий, що відповідає цільовому призначенню 

земельних ділянок, окрім тих земель, які раніше 

оцінювалися із коефіцієнтом 2,5. 

Для прикладу ми вибрали населені пункти 

Смілянського району Черкаської області, а саме 

11 сіл і одне селище. рис.1 показано, як саме 
збільшується грошова оцінка земель, якщо 

відсутні дані стосовно земель, де оцінювалися 

землі громадського призначення, в порівнянні з 

методикою 2006 року. Враховуючи, що коефіцієнт 

функціонального призначення земель становить 

0,7, то в разі використання коефіцієнту 3,0, 

спостерігається наступна картина (рис. 1). 

 

Рис. 1. Різниця між попередніми і 

очікуваними показниками оцінки земель 

громадського призначення 

Вочевидь, вартість земель значно зросла в 

порівнянні з минулими роками. Це ж стосується й 

земель житлової забудови, де Кф дорівнює 1 (рис. 

2). 

 

Рис. 2. Різниця між попередніми і 
очікуваними показниками оцінки земель 

житлової забудови 
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Для того, щоб уникнути зазначеного ризику 

рекомендується провести такі заходи: 

1. Перевірка повноти інформації про земельні 

ділянки у відомостях Державного земельного 

кадастру – для уточнення нормативної грошової 

оцінки слід доповнити відомості про земельну 

ділянку через звернення до відповідних органів 

Держгеокадастру (за наявності копії існуючої 

землевпорядної документації.), а також  

перевірити їх через публічну кадастрову карту. 

2. Контроль за своєчасним проведенням та 

оновленням технічної документації з нормативної 

грошової оцінки. 

3. Спрощення доступу землевласників та 

землекористувачів до даних оцінки. 

4. Ввести в дію новий порядок враховуючи 

принцип стабільності податкового законодавства.  

Тобто, для уточнення нормативної грошової 

оцінки слід доповнити відомості про земельну 

ділянку. Для цього потрібно звернутися до 

відповідних органів Держгеокадастру, але при 

цьому потрібно мати копію існуючої 

землевпорядної документації. Також можуть бути 

підстави оскаржити витяг щодо нормативної 

грошової оцінки, який виданий на підставі нового 

порядку, допоки не існує нової документації. 

Досвід видачі витягів з оцінки земель із 

застосуванням нового порядку 2016 року є 

суперечливим, беручи до уваги той факт, що на 

даний момент ще не скасований діючий порядок 

грошової оцінки 2006 року. Новий порядок 

порушив принцип стабільності податкового 

законодавства, згідно з яким, зміни стосовно будь-

яких податків і зборів можуть вводитися не 

пізніше ніж за 6 місяців до початку затвердження 

нового бюджетного періоду, де вже діють нові 

правила і ставки [5, 6]. А нові підходи до 

визначення коефіцієнтів функціонального 

призначення, які прямо впливають на розмір 

нормативної грошової оцінки населених пунктів, 

почали застосовувати дещо пізніше, після 

затвердження нового порядку оцінки.  

Висновки 

Для населених пунктів із порівняно 

розвинутою інфраструктурою вони можуть 

виникати конфлікти на базі уніфікації коефіцієнтів 

використання землі з різною прибутковістю її 

використання. Для населених пунктів, де стосовно 

багатьох ділянок відсутні дані ДЗК, конфлікт 

бюджетів з власниками і користувачами землі 

може стосуватися невідповідності її реального 

використання  з уніфікованим коефіцієнтом 3,0 та 

необхідністю додаткових витрат на проведення 

кадастрових зйомок, зонування земель та 

уточнення меж оціночних районів. Таким чином, 

нові методичні вимоги до проведення нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів 

потребують широкої апробації та удосконалення з 

урахуванням змісту та повноти інформаційної 

бази, а також правового режиму використання 

землі. 
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methodological requirements governing land 
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Метою дослідження є розробка науково – 
методологічного обґрунтування організації та 
впровадження еколого-агромеліоративного 
моніторингу зрошуваних та прилеглих до них 
земель на принципах системного підходу і 
застосування ГІС-технологій для підвищення 
ефективності використання зрошуваних земель в 
Південному регіоні України. Основою 
методологічного забезпечення еколого-
агромеліативного моніторингу, об’єднання баз 
даних і знань, що характеризують еколого-
агромеліоративний стан земель є принципи 
системного підходу, для інтегрування даних різних 
видів моніторингу меліорованих земель в єдиній, 
комплексній геоіноформаційній системі еколого-
агромеліоративного моніторингу: цілісності, 
структурності, взаємозалежності вивчаємої системи 
еколого-агромеліоративного стану і оточуючого 
середовища, ієрархічності, спеціалізації та 
інтеграції, зворотнього зв’язку та ін. 

Ключові слова – зрошення, землі, ґрунти, 
родючість, стійкість, урожай, еколого-
агромеліоративний моніторинг, ГІС-технології. 

Вступ 

Зона Степу України характеризується нестійким 
природним зволоженням, що не дає можливості в 
посушливі роки повною мірою використовувати 
потенційну родючість ґрунтів. Зрошення степових 
земель є важливим фактором одержання стабільних 
урожаїв сільськогосподарських культур. В Степу 
зосереджено 1837,5 тис.га або 87,2 % зрошуваних 
земель України. З 1996 площі зрошуваних степових 
земель скоротилися майже на 309,8 тис га, 
погіршився їх еколого-агромеліоративний стан 
(ЕАМС), знизились урожаї сільськогосподарських 
культур. Одним із шляхів вирішення названих 
проблем є підвищення ролі інформаційної 

підтримки рішень щодо управління зрошенням. 
Базовою основою, джерелом довгострокової та 
оперативної інформації має стати еколого-
агромеліоративний моніторинг як частина 
державного моніторингу меліорованих земель 
(ММЗ). 

Розробка нового виду моніторингу 
меліорованих земель – еколого-агромеліоративного 
моніторингу (ЕАММ) потребує науково-
методологічного обґрунтування, вдосконалення 
методів одержання інформації, її обробки і аналізу, 
оцінки, моделювання та прогнозування, а також 
підготовки варіантів сценаріїв розв’язання еколого-
меліоративних проблем і задач, проведення заходів 
з меліорації земель і ґрунтів, вдосконалення систем 
і технологій зрошуваного землеробства в 
Південному регіоні України. 

Вирішення зазначених питань потребує 
теоретико - методологічного обґрунтування та 
експериментальних досліджень з організації та 
ведення еколого-агромеліоративного моніторингу у 
різноманітних природно-господарських умовах, 
виявлення закономірностей розвитку вивчаємих 
процесів, що відбуваються в зоні зрошення 
України. 

Мета 

Метою дослідження є розробка науково – 
методологічного обґрунтування організації та 
впровадження еколого-агромеліоративного 
моніторингу зрошуваних та прилеглих до них 
земель на принципах системного підходу і 
застосування ГІС-технологій для підвищення 
ефективності використання зрошуваних земель в 
Південному регіоні України. 

Виклад основного матеріалу 

Об’єкт дослідження - процеси просторової і 
часової мінливості стану та стійкості зрошуваних 
земель для організації геоінформаційної системи 
еколого–агромеліоративного моніторингу (ГІС 
еколого-агромеліоративного моніторингу). 

Предмет дослідження - комплекс природно-
господарських умов, факторів і показників 
формування еколого-агромеліоративного стану і 
стійкості зрошуваних земель та родючості ґрунтів. 

Методи дослідження. В моніторингових 
дослідженнях застосовані методи: 
рекогносцирувальні; комплексні експериментальні 
меліоративні, ґрунтові та екологічні дослідження; 
історичний метод; аналіз та узагальнення даних 
багаторічних досліджень на зрошуваних землях. 

Робоча гіпотеза дослідження побудована на 
ідеї, що в результаті системного аналізу, 
узагальнення у часі і просторі емпіричних знань і 
фактів, одержаних за період зрошення в системі-
агрохімічного моніторингу у поєднанні з даними 
еколого-меліоративного та інших видів 
моніторингу меліорованих земель, будуть одержані 
нові інтегровані, цілісні наукові знання про 
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широкомасштабні еколого-агромеліоративні і 
гідрогеолого-меліоративні процеси, що 
відбуваються на зрошуваних масивах під впливом 
багаторічного зрошення. 

Під еколого-агромеліоративним 

моніторингом розуміється підсистема 
моніторингу меліорованих земель (ММЗ), яка 
охоплює спостереженнями ті компоненти 
природно-агромеліоративних геосистем, що 
характеризують еколого-агромеліоративний стан 
земель, їхню стійкість, стан забруднення ґрунтів, 
ґрунтових і зрошувальних вод, грунтово–
гідрогеологічні і ґрунтотворні процеси, 
урожайність сільськогосподарських культур і 
якість продукції, аналіз і узагальнення даних 
моніторингових досліджень, розробку і контроль 
реалізації сценаріїв і рекомендацій щодо 
збереження стійкості, охорони і підвищення 
родючості зрошуваних ґрунтів. 

Теоретико–методологічна концепція роботи 
побудована на принципах методології системного 
аналізу і підходу (Л.М. Рекс, 1978; О.С. Образцов, 
1991; В.Н. Спицнадель, 2000; М.З. Згуровський, 
Н.Д. Панкратова, 2007 та ін.), що відіграють роль 
«зв’язуючої ланки» між методологіями окремих 
напрямів моніторингу зрошуваних земель, яка 
поєднує в цілісну систему наукових знань 
інформацію комплексного впливу зрошення на 
еколого-агромеліоративний стан і стійкість земель. 
Це принципи: цілісності, структурності, 
взаємозалежності вивчаємої системи і оточуючого 
середовища, ієрархічності, багатоваріантності 
описання системи, зворотнього зв’язку та ін. 
На засадах системного підходу побудовані схеми 
розробки теоретико – методологічного 
обґрунтування еколого-агромеліоративного 
моніторингу (рис. 1) і зображення місця підсистеми 
еколого - агромеліоративного моніторингу в 
системі формування еколого-агромеліоративного 
стану і стійкості земель (рис. 2). 

 

Рис. 1. Схема розробки теоретико-
методологічного обґрунтування еколого-

агромеліоративного моніторингу 

Еколого – агромеліоративний моніторинг, що 
розглядається як геоінформаційна система (ГІС), 
фактично відіграє роль зворотнього зв’язку в 
системі формування еколого-агромеліоративного 
стану, де система зрошуваного землеробства 
розглядається як складна відкрита динамічна 
система з вільним входом і виходом, яку можливо в 

дослідженнях методично відобразити у вигляді 
«чорної скрині» (рис. 2). В процесі формування 
еколого-агромеліоративного стану земель 
геоінформаційна система еколого-
агромеліоративного моніторингу має вигляд 
зворотнього зв’язку. 

 

Рис. 2. Структурна схема зображення місця 
підсистеми еколого-агромеліоративного 

моніторингу в системі формування  еколого-
агромеліоративного стану і стійкості 

зрошуваних земель 

 

Рис. 3. Структурна схема досліджень для 
обґрунтування теоретико-методологічних 

засад і практики організації еколого-
агромеліоративного моніторингу зрошуваних 

земель 

Система інформаційного забезпечення ЕАММ 
ґрунтується на науково–методичних засадах 
еколого–меліоративного моніторингу (ЕММ) 
зрошуваних земель, водогосподарського 
моніторингу (ВГМ) ЗС та еколого-агрохімічного 
моніторингу (ЕАХМ) ґрунтів як основних джерел 
одержання базової, оперативної та довгострокової 
інформації для систем підтримки управлінських 
рішень. Структура такої системи має наслідувати 
функціонально–організаційну структуру 
моніторингу довкілля і моніторингу меліорованих 
земель (ММЗ). ЕАМС зрошуваних земель 
пропонується оцінювати за комплексом показників: 
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агрономічних (якість врожаю, продуктивність 
сільськогосподарських культур), меліоративних 
(водно–сольовий режим ґрунтів, рівень і 
мінералізація ГВ, якість зрошувальних вод за 
агрономічними критеріями) та екологічними (вміст 
важких металів у ґрунтах і рослинах тощо). 

Розроблена структурна схема дослідження 
теоретико-методологічних засад і практики 
організації ЕАММ зрошуваних земель (рис. 3). На 
цій схемі відображена структура роботи, де 
теоретико–методологічне обґрунтування еколого-
агромеліоративного моніторингу повинно 
охоплювати всі рівні моніторингових досліджень 
ЕАМС: національний (зона Степу України), 
регіональний (основні зрошувані масиви півдня 
України), локальний (господарства, сівозміни, 
поля, ділянки). 

Висновки 

Основним напрямом розвитку і вдосконалення 
моніторингових досліджень для покращення стану, 
підвищення стійкості та ефективності 
використання зрошуваних земель є формування 
інформаційного забезпечення еколого-
агромеліоративного моніторингушляхом поєднання 
двох напрямів розвитку окремих видів галузевих 
моніторингу меліорованих земель: спеціалізації 
(поглиблення) та інтеграції (об’єднання у просторі і 
часі) на принципах і методах системного підходу з 
використанням ГІС-технологій та одержаних 
закономірностей, моделей, прогнозів і сценаріїв 
управління станом земель в різних ландшафтно-
географічних, кліматичних і водогосподарських 
умовах. 

Основою методологічного забезпечення 
еколого-агромеліоративонго моніторингу, 
об’єднання баз даних і знань, що характеризують 
еколого-агромеліоративного стану земель є 
принципи системного підходу, для інтегрування 
даних різних видів моніторингу меліорованих 
земель в єдиній, комплексній геоіноформаційній 
системі еколого-агромеліоративного моніторингу: 
цілісності, структурності, взаємозалежності 
вивчаємої системи еколого-агромеліоративного 
стану і оточуючого середовища, ієрархічності, 
спеціалізації та інтеграції, зворотнього зв’язку та 
ін., а також розроблені методи управління еколого-
агромеліоративного стану земель. 
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scientific and methodological rationale for the 
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Основною метою роботи є дослідження впливу 

величин значень локальних коефіцієнтів на 

нормативну грошову оцінку земельних ділянок в 

межах населених пунктів. Визначено нормативну 

грошову оцінки земельної ділянки та земельний 

податок із врахуванням різних значень локальних 

коефіцієнтів. 

Ключові слова: оцінка землі; нормативно-

грошова оцінка земельної ділянки; локальні 

коефіцієнти; економіко-планувальна зона. 

Вступ 

Оцінка землі є однією з основних  складових 

ефективного використання земель держави, яка 

виконує роль  визначення законних платежів за 

землю. Слід зауважити, що землі в межах 

займають не значну частину території країни, але 

саме на урбанізованих територія зосереджено 

соціальний та виробничий, промисловий 

потенціал. Тому важливим є правдиво оцінювати 

землю, яка виконує основні функції регулювання 

земельних відносин: визначення розміру 

земельного податку, державного мита при міні, 

спадкуванні та даруванні земельних ділянок, 

орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності. 

Виклад основного матеріалу 

В результаті досліджень Методики [2] та 

Порядку [1] встановлено, що при обчисленні 

нормативної грошової оцінки великий вплив на її 

величину має людський фактор. Це зумовлено 

тим, що оцінювач в процесі виконання оцінки сам 

ділить територію населеного пункту на оціночні 

райони та економіко-планувальні зони, виконує 

пофакторну (експертну) оцінку оціночних 

районів, застосовує певні значення локальних 

коефіцієнтів. Отже, можна виділити три основні 

складові розрахунку оцінки при яких найбільше 

може вплинути оцінювач: 

 поділ на оціночні райони; 

 пофакторна оцінка (комплексний індекс 

цінності території); 

 локальні фактори. 

Найбільший вплив, мають значення 

коефіцієнтів, що характеризують місце положення 

земельної ділянки (локальні фактори). Це 

обумовлено тим, що вони не мають конкретно 

встановленого значення та коливаються у різних 

межах. 

Згідно Порядку [1] максимальна кількість 

локальних факторів, що можуть бути застосовані у 

грошовій оцінці складає 30. Всі локальні фактори 

розбиті на 6 груп (функціонально-планувальні, 

інженерно-інфраструктурні, інженерно-геологічні, 

історико-культурні, природно-ландшафтні та 

санітарно-гігієнічні) в залежності від природи їх 

формування.  

Для виконання досліджень використано 

матеріали нормативної оцінки земель населеного 

пункту Розсохи Львівської області.  

В процесі виконання грошової оцінки 

населеного пункту, виявлено певну кількість 

локальних факторів, які можуть вплинути на 

загальне значення коефіцієнту Км3. На дані 

території встановлення значення кожного 

локального коефіцієнту здійснювалось на основі 

визначення ступеня його важливості у загальній 

сукупності факторів, яка приймалась за 1. Перелік 

локальних факторів представлений в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Локальні коефіцієнти, які впливають на 

місцеположення земельної ділянки в межах 

економіко-планувальних зон для умов с. 

Росохи 

 Назва локальних коефіцієнтів Значення 

коеф. 
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Місцезнаходження земельної 

ділянки: 

 

- у зоні пішохідної доступності до 

громадських центрів 

1,2 

- у зоні пішохідної доступності 

швидкісного міського та 

зовнішнього пасажирського 

транспорту 

1,15 

- у зоні магістралей підвищеного 

містоформувального значення 

1,2 
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Земельна ділянка:  

- що примикає до вулиці без 

твердого покриття 

0,95 

- не забезпечена централізованим 

водопостачанням 

0,95 

- не забезпечена каналізацією 0,95 

- не забезпечена централізованим 

теплопостачанням 

0,95 

- не забезпечена централізованим 

газопостачанням 

0,95 

С
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ф
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и
 Місцезнаходження земельної 

ділянки: 

 

- у санітарно-захисній зоні 0,95 

-у водоохоронній зоні 1,05 
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У табл. 1 представлені максимальні значення 

локальних коефіцієнтів для території села. Дані 

значення будуть штучно підвищувати вартість 

земель, що в свою чергу збільшує земельний 

податок чи орендну плату. 

Для більш детального вивчення прояву 

локальних факторів на території населеного 

пункту складено ряд картографічного матеріалу із 

проявом локальних факторів, та розрахована 

оцінка із врахуванням мінімальних та 

максимальних значень локальних коефіцієнтів. На 

рис. 1 представлено дані з розрахунків оцінки.  

 

Рис. 1 нормативно-грошова оцінка земель 

різного призначення 

Як видно із діаграми різниця нормативної 

грошової оцінки є  у два рази, для земель житлової 

забудови це 47,96  грн/м2 та 23,33 грн/м2. Такий 

перепад вартості землі не припустимий, оскільки 

дає можливість маніпулювати при розрахунках 

орендної плати за землю чи земельного податку. 

Отже застосування максимального чи 

мінімального значень локальних коефіцієнтів дає 

можливість отримати не об’єктивну ціну землі. 

Для проведення дослідження впливу 

локальних факторів на величину нормативної 

грошової оцінки була обрана земельна ділянка, 

яка розташована у селі Росохи. Площа земельної 

ділянки 0,1 га. Дана земельна ділянка 

комерційного призначення відноситься до 3 

оціночного району, першої  економіко-

планувальній зони. 

Відповідно до картографічного матеріалу 

прояву локальних факторів на досліджувану 

земельну ділянку впливають такі локальні 

фактори: 

 місце знаходження земельної ділянки у зоні 

пішохідної доступності до громадських центрів; 

 місце знаходження земельної ділянки у зоні 

пішохідної доступності швидкісного міського та 

зовнішнього пасажирського транспорту; 

 у зоні магістралей підвищеного містоформу-

вального значення; 

 не забезпечена централізованим 

водопостачанням; 

 не забезпечена централізованим 

теплопостачанням 

 не забезпечена каналізацією; 

 у санітарно-захисній зоні 

Відповідно до Порядку [1] значення цих 

коефіцієнтів є різними. Тому для дослідження 

розрахуємо вартість земельної ділянки із 

врахуванням максимальних та мінімальних 

значень коефіцієнтів. Результати представленні на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Діаграма різниці НГО земельної 

ділянки за мінімальними та максимальними 

значеннями коефіцієнтів 

Отже, як видно із розрахунків та діаграми ціна 

1 м2 земельної ділянки комерційного призначення 

в два рази більша при застосуванні мінімальних та 

максимальних значень локальних  коефіцієнтів. 

Оскільки, нормативна грошова оцінка 

земельних ділянок використовується для 

визначення розміру земельного податку, 

державного мита при міні, спадкуванні та 

даруванні земельних ділянок згідно із законом, 

орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності, така відмінність у ціні є 

досить суттєвою і неприпустимою. 

 Тому потрібний чіткий механізм застосування 

певних значень локальних коефіцієнтів. Для цього 

розглянемо кожен локальний фактор 

індивідуально. 

Громадський центр в даному населеному 

пункті це  будівлі сільської ради.  Відповідно до 

літературних джерел термін «пішохідна 

доступність» зустрічається лише в ДБНБ2.4.-1-94 

«Планування і забудова сільських поселень» [3] і 

чинним законодавством України на даний момент 

не є визначений. В даному документі пішохідна 

доступність вимірюється не метрами, а часом і 

вказується у хвилинах. Згідно ДБН [3] «граничні 

витрати часу на пересування повинні бути не 

більшими по трудових цілях 30-45 хв.; культурно-

побутових 20-30 хв. в межах господарства і 30-45 

хв. в межах району; по рекреаційних - 1,5 год.».[7] 

Скориставшись різними джерелами 
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інформації, встановлено, що середня швидкість 

руху людини 1 кілометр  за 15 хвилин. Так, як 

граничні витрати часу становлять 45 хвилин, 

максимальне значення пішохідної доступності 

становитиме 3 кілометри або 3000 метрів [7]. 

Приймемо, що максимальна відстань до місць 

розселення і до громадських центрів становить 

3000 метрів і відповідає значенню коефіцієнту 

1,04, а мінімальна – 10 метрів і коефіцієнт 

становить – 1,20. Досліджувана земельна ділянка 

розташованана  відстані  15 метрів до 

громадського центру. 

Тобто: 

3000м -1,04 

10 м    -1,20 

15м   -х =>1,20 

Дана земельна ділянки знаходиться в зоні 

пішохідної доступності швидкісного міського та 

зовнішнього пасажирського транспорту. 

Пішохідну доступність об'єктів швидкісного 

міського та зовнішнього пасажирського 

транспорту слід приймати [5]: 

 для виходів станцій метрополітену та станцій 

швидкісного трамваю -500 м; 

 для решти об'єктів  - 500-1000 м; 

Величина пішохідної доступності залежить від 

рангу населеного пункту. Для великих, крупних та 

найкрупніших міст приймаються нижній 

показник, для середніх  середнє значення, для 

малих міст, селищ і сіл  верхнє [5]. 

В даному випадку будемо використовувати 

верхнє значення (1000 метрів) величини 

пішохідної доступності до об’єктів швидкісного 

міського та зовнішнього пасажирського 

транспорту, яке відповідатиме максимальному 

значенню коефіцієнту – 1,04. За мінімальне 

значення приймемо 10 метрів, що відповідатиме 

значенню коефіцієнта 1,15. Досліджувана ділянка 

розташована на відстані 145 метрів від зупинки 

транспорту. 

Тобто:  

1000м -1,04 

10 м    -1,15 

15м   -х =>1,15. 

Дуже цікавим є локальний фактор зона 

магістралей підвищеного містоформуючого 

значення, відповідно до навчальних посібників це 

магістраль (вулиця) загальноміського та 

районного значення; пішохідна вулиця; 

транспортно-вантажна магістраль, які формують 

сельбищні та виробничі планувальні утворення 

[6]. 

Зона впливу магістралі містоформуючого 

значення залежить від значення магістралі у 

транспортно-планувальному каркасі населеного 

пункту та характеру оточуючої забудови. Зона 

впливу магістралі приймається на відстань 100-

500 м в залежності від планувальної ситуації та 

пішохідної доступності [5, 6, 7]. 

Дана земельна ділянка розташована на відстані 

20 метрів від осі магістралі. Значення коефіцієнту 

коливається в межах 1,05 – 1,2. Приймемо, що до 

10 метрів відповідатиме коефіцієнту 1,2, а 500 

метрів – 1,05.  

Тобто:  

500м -1,05 

10 м  -1,2 

15м   -х =>1,2. 

Значення таких інженерно-інфраструктурних 

факторів, як відсутність централізованого 

теплопостачання, водопостачання і каналізації, 

встановлюються в межах від 0,90 до 0,95. 

Централізоване інженерне обладнання території 

даного населеного пункту є повністю відсутнім. 

Вірогідність облаштування території, в тому числі 

і даної земельної ділянки, централізованим 

теплопостачанням, газопостачанням і каналізацію 

– мінімальна. Оскільки найближчий населений 

пункт, який забезпечений всіма комунікаціями, 

знаходиться на відстані 30 кілометрів. Це 

потребуватиме дуже великих затрат і буде 

економічно не вигідним. Отже, в даному випадку 

значення коефіцієнтів будуть мінімальними – 0,90.  

Згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99 "Гігієнічні 

вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ 

в населених пунктах України" [4] ширина 

санітарно-захисної зони діючого кладовища 

становить 300 метрів. Об’єкт дослідження 

знаходиться у межах санітарно-захисної зони 

кладовища. Відстань до кладовища – 153 метри. 

Максимальне значення коефіцієнту (0,96)  можна 

використати у випадку, коли відстань від 

кладовища буде близькою до 300 метрів, 

мінімальне (0,8) – при відстані 20. 

Проінтерполювавши встановлено, що значення 

коефіцієнта – 0,87. За отриманими значеннями 

коефіцієнтів локальних факторів виконаємо 

розрахунок нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. Результати представимо у 

таблиці 2. 

При використанні запропонованих показників 

локальних коефіцієнтів, ціна земельної ділянки 

становить 94440,0 гривень, в розрахунку на 1м2 – 

94,44 гривні. 

Відповідно до максимальних значень 

коефіцієнтів локальних факторів, які 

використовувались у звіт з нормативної грошової 

оцінки, нормативна ціна ділянки –121170,00 

гривень, а вартість 1м2 – 121,17 гривень 

зрозумілим стає що ціна є завищено у порівнянні 

із запропонованим механізмом розрахунку. Тобто 

ціна є більшою у 1,3 рази.  

Виконавши розрахунок нормативної грошової 

оцінки за різними значеннями коефіцієнтів 

локальних факторів, ми отримали кінцеву ціну 

земельної ділянки.  

Результати досліджень показали що при 

застосуванні максимальних значень локальних 
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коефіцієнтів НГО є у 2 рази більшою ніж при 

застосуванні мінімальних значень та у 1,3 рази 

більша ніж при використанні значень які 

розраховуються для кожної ділянки 

індивідуально.  

Таблиця 2 

Розрахунок нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки за науково-обґрунтованими 

значеннями локальних коефіцієнтів 

№ 

п/п 
Показники 

Розраховані 

значення 

1. Площа земельної ділянки, га 0,1 

2. 

Коефіцієнт, який враховує 

функціональне використання земельної 

ділянки Кф 

2,5 

3. Базова вартість, грн/м2 35,56 

4. 

Зональний коефіцієнт, який характеризує 

містобудівну цінність території в межах 

населеного пункту 

1 

5. Локальний фактор Км3:  

 

місце знаходження земельної ділянки у 

зоні пішохідної доступності до 

громадських центрів 

1,2 

 

місце знаходження земельної ділянки у 

зоні пішохідної доступності швидкісного 

міського та зовнішнього пасажирського 

транспорту 

1,15 

 
у зоні магістралей підвищеного 

містоформувальногозначення 
1,2 

 
не забезпечена централізованим 

водопостачанням 
0,9 

 
не забезпечена централізованим 

петлопостачанням 
0,9 

 не забезпечена каналізацією 0,9 

 у санітарно-захисній зоні 0,88 

6. Значення Км3 1,0624 

7. Вартість 1 м2 земельної ділянки в грн. 94,44 

8. Вартість земельної ділянки в грн. 94440,00 

9. Земельний податок 1% 944,40 

10 Орендна плата 10%, грн. 9444,00 

 

Запропонований механізм розрахунку значень 

локальних коефіцієнтів вимагає багато затрат 

часу, детальних карт із впливом локальних 

факторів при розрахунку нормативної грошової 

оцінки, але він є більш правдивим. 

Висновки 

 Досліджено порядок розрахунку нормативної 

грошової оцінки в межах населених пунктів;  

 Досліджено величини локальних коефіцієнтів, 

що впливають на оцінку землі; 

 Запропоновано розрахунок альтернативних 

значень локальних коефіцієнтів;  

 Розрахований земельний податок для об’єктів 

дослідження; 

 Виконаний підсумковий розрахунок можливих 

надходжень до місцевих бюджетів, при різних 

величинах нормативної оцінки. 
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Проведено дослідження розрахунку 

нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення за Порядком 

2013р.,  а також відповідно до чинної Методики 

2016р. та Порядку 2017р. Визначені плюси та 

недоліки нової методики.  З метою порівняння 

проведені розрахунки експертної оцінки землі під 

ріллею. 

Ключові слова - оцінка землі; бали бонітету; 

експертна оцінка; нормативно-грошова оцінка 

земельної ділянки; рілля; сільськогосподарські 

землі. 

Вступ 

Грошова оцінка земельних ділянок належить 

до числа важливих економічних регуляторів 

земельних відносин в Україні.  

Сьогодні продаж земель сільгосппризначення в 

України заборонений, проте все активніше 

говорять про те, що дозвіл буде отримано вже 

наступного року. Принаймні, вiдповiднi 

законопроекти готуються різними депутатськими 

групами. Таким чином, досить важливим 

завданням землевпорядної, економічної та 
правової науки стає невідкладне розроблення 

нових методичних підходів до проведення в 

Україні грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. 

Виклад основного матеріалу 

Земельні ділянки категорії «землі 

сільськогосподарського призначення» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, 

розрахунок вартості об’єкта оцінки ми будемо 

проводити на основі методичного підходу, що 

базується на капіталізації чистого операційного 

або рентного доходу (фактичного чи очікуваного). 
Очікуваний дохід від продукції, одержаної на 

земельній ділянці, є добутком нормального 

(типового) урожаю сільськогосподарських 

культур та цін його реалізації на ринку. 

Нормальний (типовий) урожай 

сільськогосподарських культур включає їх 

природну урожайність та прибавку урожаю за 

рахунок застосування агротехнічних заходів. Для 

визначення нормальної (типової) урожайності 

можуть використовуватися багаторічні дані 

спостережень щодо фактичної урожайності 

ґрунтів у межах земельної ділянки, що 

оцінюється, або дані польових дослідів про 

урожайність культур у розрізі відповідних 

агровиробничих груп ґрунтів. 

До виробничих витрат належать:  

 технологічні витрати на одержання 

сільськогосподарської продукції (включаючи 
загальногосподарські витрати);  

 витрати первинної переробки;  

 витрати реалізації 

Технологічні витрати на гектар вирощування 

сільськогосподарських культур на ґрунтах з 

різною урожайністю визначаються за типовими 

технологічними картами з прив'язкою до 

конкретної земельної ділянки або шляхом аналізу 

середньобагаторічних даних щодо їх рівня, який 

склався в районі розташування об'єкта оцінки.  

Для сільськогосподарських підприємств 
загальногосподарські витрати в частині 

віднесення їх до даної земельної ділянки 

включають:  

 витрати системи управління сільськогосподарським 

підприємством;  

 витрати на утримання загальногосподарських 

служб та підрозділів.  

При віднесенні частки цих витрат до даної 

земельної ділянки їх загальна сума розподіляється 

пропорційно технологічним витратам або 

витратам праці на одержання с/г продукції.  

Прибуток виробника визначається як відсоток 

загальних витрат або очікуваного доходу від 

продукції, одержаної на земельній ділянці [7,8]. 

Для сільськогосподарських підприємств до 

щорічних витрат включаються витрати на 

управління земельною власністю, упорядкування 

угідь та сплату земельного податку. 

До щорічних витрат не включаються 

експлуатаційні витрати та податки, пов'язані з 

господарською діяльністю, що провадиться в 

межах земельної ділянки. 

Для оцінки земельних ділянок, які 

використовуються як сільськогосподарські угіддя, 

валовий дохід для визначення рентного доходу 

розраховується на підставі аналізу динаміки 

типового урожаю сільськогосподарських культур 

(відповідно до родючості ґрунтів у межах 

земельної ділянки або урожайності культур у 

розрізі відповідних агоровиробничих груп ґрунтів) 

та цін його реалізації на ринку. Витрати, що 

враховуються під час розрахунку рентного 

доходу, включають виробничі витрати та 

прибуток виробника, що є типовими для 

регіонального ринку [7,8].  

Для визначення рентного доходу із земельних 
ділянок, які знаходяться на території Львівської 

області та використовуються як 
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сільськогосподарські угіддя, враховується 

типовий для даної місцевості набір культур, що 

забезпечує її ефективне використання, дотримання 

сівозміни і збереження родючості землі. Для 

такого типу грунтів, враховуючи кліматичні 

умови даної місцевості є можливість посіву 

наступних типів культур, а саме:  

• Зернові культури: Озимі зернові/пшениця/ 

жито/ ячмінь/  

• Ярі зернові: у тому числі: пшениця/ ячмінь 
/овес /кукурудза /просо /гречка /рис  

• горох/вика та викові/суміші та зерно/  

• Технічні культури:/у тому числі: цукрові 

буряки/ 

Крім того враховуючи сівозміни, тип ґрунту 

можливий посів ріпаку, сої. Враховуючи тип 

ґрунтів, природну врожайність та прибавку 

урожаю за рахунок застосування агротехнічних 

заходів, багаторічні дані спостережень щодо 

фактичної урожайності ґрунтів у межах 

вищезазначеної території, дані польових дослідів а 
також перспективність, самоокупність та період 

сівозміни можна визначити урожайність.  

Нижче вказані дані представлені в звіті щодо 

визначення типових доходів та витрат на вказаних 

типах ґрунтів в західних регіонах України, 

представлених Державним підприємством 

Дослідним господарством «Оброшино». 

Представлені дані не являються фактичною 

урожайністю культур на даний час, а 

представляють собою калькуляцію прогнозованої 

урожайності при найбільш оптимальному 

застосуванню всіх агротехнічних засобів. 

Відповідно до Порядку проведення експертної 

грошової оцінки, ставка капіталізації чистого 

доходу визначається співвідношенням між чистим 

річним доходом та ціною продажу подібної 

земельної ділянки або кумулятивним способом як 

сума безризикової процентної ставки, ризику на 

інвестування та ліквідність земельної ділянки. 

Більш поширеним методом визначення ставки 

капіталізації в умовах України є метод 

кумулятивної побудови, який полягає в додаванні 

до базової ставки премій за різні види ризиків, 

притаманних об'єкту, який оцінюється. Величину 

процентної ставки визначаємо із сайту ощадбанку 

України. 

В якості базової ставки обрано ставку по 

валютних ощадного банку України. В результаті 

розрахунків визначено Ставка капіталізації доходу 

від земельної ділянки на рівні 6,3 %. Наступним 

етапом є визначення собівартості продукції с/г 

виробництва та величини реалізації продукції.  

За даними Українського аграрного клубу 

середні ціни реалізації сільськогосподарської 

продукції на представлені на рис. 1 

Для розрахунку експертної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення 
потрібно визначити рівень рентабельність с/г 

виробництва. За даними державної статистичної 

служби рівень рентабельності виробництва  

продукції в підприємствах станом на 2017р 

становить 25.8% [3,5]. 

 

Рис. 1 Ціни реалізації 

сільськогосподарської продукції [4] 

Відповідно до техніки цього методу вартість 

(земля і земельні поліпшення) може бути 

визначеною за формулою: 

КСДЦ 00   (1) 

де До - річний дохід (чистий) від з земельної 

ділянки; Ск- ставка капіталізації, яка визначає 

прибутковість орендованого приміщення 

(повернення капіталу). 

Використовуючи вище отримані дані та дані 

статистики за формулою 1 проведено розрахунки 
вартості земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. Розрахунок 

представлений у табл. 1-3. Дані розрахунки будуть 

проведені із використання співвідношення балів 

бонітету для ділянки яка взята за основу. Це 

зроблено з метою прив’язки до конкретної 

земельної ділянки. Розрахунок для Ріллі агрогрупи 

18д та 24. 

Для правильності розрахунку визначимо 

очікувальний дохід  використання земельної 

ділянки  сільськогосподарського призначення. 
Результати представлені у табл. 1. 

В результаті проведеного розрахункового 

дослідження  визначена експертна оцінка земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

становить 13,48 грн/м2. 

Також проведено розрахунки вартості 

земельної ділянки для агоргрупи ґрунтів 24д. 

Оскільки там інший бал бонітету. Результати 

представлені у таблиці 4 та 5. 

Результатом таких розрахунків є те що вартість 

землі є впрямій залежності від бонітетної шкали 

агровиробничих груп ґрунтів. Якщо грунти кращої 
якості то їх оцінка буде вищою, а як гіршої то 

відповідно нижчою. В даному випадку вартість 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення рілля шифру 18д -13,48 грн/м2 , а 

шифру 24д -5,29 грн/м2. Різниця практично в 2,5 

рази. Але ця ціна актуальна тільки для території 

Стрілківської сільської ради Стрийського району. 

Для земельних ділянок іншого розташування ціна 

буде інша, оскільки тут залежність від 
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агровиробничих груп ґрунтів. 

Для порівняння розрахуємо оцінку без 

врахування балів бонітету. Щоб не прив’язуватися 

до конкретного розташування. Візьмемо загально 

по району, оскільки дані про урожайність є для 

кожного району області. Результати представлені 

у таблиці 6. 

Таблиця 1  

Розрахунок очікувального доходу від 

використання ділянки агрогруп ґрунтів 18д 

Назва 
культури 

С
ер

ед
н
я
 б

аг
ат

о
р
іч

н
а 

у
р
о
ж

ай
н
іс

ть
, 
т/

га
 Бали 

бонітету 
 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

У
р
о
ж

ай
н
іс

ть
 п

о
  

аг
р
о
гр

у
п

і 
ґр

у
н
ті

в
 т

/г
а 

С
ер

ед
н
я
 ц

ін
а 

р
еа

л
із

ац
ії

, 
гр

н
/т

 

О
ч
ік

у
в
ал

ьн
и

й
 д

о
х
ід

  

гр
н

/г
а 

Багр Б 

Озима 

пшениця 
2,458 20 17 1,1765 2,8918 3900 11278,02 

Кукурудза 3,538 20 17 1,1765 4,1625 4050 16858,12 

Озимий 
ріпак 

0,941 20 17 1,1765 1,1071 10400 11513,84 

Яра 
пшениця 

2,542 20 17 1,1765 2,9907 4000 11962,80 

Ячмінь 2,429 20 17 1,1765 2,8577 3700 10573,49 

Ярий ріпак 0,941 20 17 1,1765 1,1071 10400 11513,84 

Таблиця 2  

Розрахунок рентного доходу 

Назва 
культури 

Очікувальни

й дохід  
грн/га 

Витрати Рентний 

дохід 

В
и

р

о
б
н

и

ч
і 

О
п

е

р
ац

і

й
н

і 

Озима 
пшениця 

11278,02 3100,2 620,03 7557,83 

Кукурудза 16858,12 3219,4 643,88 12994,85 

Озимий 
ріпак 

11513,84 4267,1 853,42 6393,33 

Яра 
пшениця 

11962,80 3179,7 635,93 8147,22 

Ячмінь 10573,49 2941,2 588,24 7044,07 

Ярий ріпак 11513,84 4267,1 853,42 6393,33 

Таблиця 3 

Розрахунок вартості із врахування балів 

бонітету для агоргрупи ґрунтів 18д 

Назва 

культури 

Рентний 

дохід 

Ставк

а 

капіта

лізації 

Капіталізо

вана 

вартість 

земельної 

ділянки, 

грн/га 

Вартість 

земельн

ої 

ділянки, 

грн/кв.м

. 

Озима 

пшениця 7557,83 0,06 125963,8 12,60 

Кукурудза 12994,85 0,06 216580,8 21,66 

Озимий ріпак 6393,33 0,06 106555,5 10,66 

Яра пшениця 8147,22 0,06 135787 13,58 

Ячмінь 7044,07 0,06 117401,2 11,74 

Ярий ріпак 6393,33 0,06 106555,5 10,66 

Середня вартість з/д 134807,3 13,48 

Таблиця 4  

Розрахунок очікувального доходу від 

використання ділянки агрогрупт грунтів 24д 

Назва 
культури 

С
ер

ед
ня

 б
аг

ат
ор

іч
н
а 

ур
ож

ай
н
іс

ть
, т

/г
а Бали 

бонітету 

К
ое

ф
іц

іє
нт

 

У
ро

ж
ай

ні
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ь 
по

  

аг
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гр
уп

і ґ
ру

нт
ів

 т
/г

а 

С
ер

ед
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 ц
ін
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ре
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із

ац
ії,

 

гр
н/

т 

О
чі

ку
ва

ль
н
и
й 

до
хі

д 
 

гр
н/

га
 

Багр Б 

Озима 
пшениця 2,458 12 17 0,7059 1,7351 3900 6766,90 

Кукурудза 3,538 12 17 0,7059 2,4975 4050 10115,00 

Озимий 
ріпак 0,941 12 17 0,7059 0,6643 10400 6908,70 

Яра 
пшениця 2,542 12 17 0,7059 1,7944 4000 7177,60 

Ячмінь 2,429 12 17 0,7059 1,7146 3700 6344,00 

Ярий ріпак 0,941 12 17 0,7059 0,6643 10400 6908,70 

Таблиця 5 

Розрахунок вартості із врахування балів 

бонітету для агоргрупи грунтів 24д 

Назва 
культури 

О
чі

ку
ва

ль

н
и
й
 д

ох
ід

  

гр
н/

га
 

В
и
тр

ат
и 

Р
ен

тн
и
й 

до
хі

д 

К
ап

іт
ал

і-

зо
ва

на
 

ва
рт

іс
ть

 

гр
н/

га
 

Озима 
пшениця 6766,9 3720,19 3046,698 50778,3 

Кукурудза 10115 3863,28 6251,595 104193,3 

Озимий 

ріпак 6908,7 5120,51 1788,212 29803,53 

Яра 
пшениця 7177,6 3815,58 3362,02 56033,67 

Ячмінь 6344 3529,42 2814,604 46910,07 

Ярий ріпак 6908,7 5120,51 1788,212 29803,53 

Середня вартість грн/га 52920,39 

Середня вартість грн/м2 5,29 

Таблиця 6 

Розрахунок експертної оцінки без 

врахування балів бонітету земельної ділянки 

Назва 

культури 

С
ер

.б
аг

ат
о
р
іч

н
а 

у
р
о
ж

ай
н
іс

ть
, т

/г
а 

С
ер

ед
н

я 
ц
ін

а 
р
еа

лі
за

ц
ії,

 

гр
н
/т

 

О
ч
ік

у
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и
й
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о
х
ід

  

гр
н
/г
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В
и

тр
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и
 

Р
ен

тн
и

й
 д

о
х
ід

 

К
ап

іт
ал

із
о
ва

н
а 

ва
р
ті

ст
ь 

д
іл

ян
ки

, г
р
н
/г

а 

Озима 

пшениця 
2,458 3900 9586,2 3720,19 5866,01 97766,80 

Кукуру-

дза 
3,538 4050 14328,9 3863,28 10465,62 174427,00 

Озимий 

ріпак 
0,941 10400 9786,4 5120,51 4665,89 77764,87 

Яра 

пшениця 
2,542 4000 10168 3815,58 6352,42 105873,70 

Ячмінь 2,429 3700 8987,3 3529,42 5457,88 90964,73 

Ярий 

ріпак 
0,941 10400 9786,4 5120,51 4665,89 77764,87 

Середня вартість грн/га  104093,70 

Середня вартість грн/м2  10,41 
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Рис. 2 Діаграма вартості 1 метра квадратного 

ріллі 

Отже, як показали результати розрахунків 

вартість землі із використанням  коефіцієнту 

співвідношення балів бонітету  підвищує вартість 

землі проте такий коефіцієнт може і понижувати 

вартість землі. В даному випадку є присутні три 

цінові категорії для шифру 18д -13,48 грн/м2 та 

шифру 24д -5,29 грн/м2 і без прив’язки до балів 

бонітету 10,41 грн/м2. Перш за все це залежить від 

величин балів бонітету. 

Якщо земельна ділянка розташована на кращих 

агровиробничих ґрунтах з більшим балом бонітету 

ніж середній бал по району, то і оцінка буде 

більшою. Якщо навпаки то цей коефіцієнт буде 

понижувати вартість землі. Але введення такого 

коефіцієнту дасть можливість розрахувати 

справедливу вартість землі. Звичайно, якщо б ще й 

бали бонітету були визначені за сучасних умов то 

оцінка земель сільськогосподарського 

призначення відповідала сучасному ринку землі. 

Висновки 

У процесі досліджень отримано такі 

результати: 

 Досліджено розрахунок нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського 

призначення за двома методиками; 

 Проведено розрахунки експертної вартості 

земель сільськогосподарського призначення; 

 Запропоновано використання бал бонітету 

агровиробничих груп ґрунтів при експертній 

грошовій оцінці земель сільськогосподарського 

призначення. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ 

ІЗ КАДАСТРУ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Марія Маланчук1, Марта Кімак1 

Лілія Винарчик 1 

1* Кафедра кадастру територій, Національний 

університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 

12, Львів, Україна, 79013, E-mail: 

Malanchuk.mari@gmail.com 

В роботі проаналізовано та обґрунтовано такі 

роботи з землеустрою та кадастру, як 

інвентаризація земель та оцінка земель. Проведені 

економічні розрахунки визначення вартості робіт 

із складання технічної документації робіт із 

інвентаризації земель в межах населеного пункту 

та оцінки землі. Складено кошторис на виконання 

робіт. 

Ключові слова: вартість робіт; економічні 

показники діяльності підприємства; кошторис; 

амортизація; заробітна плата. 

Вступ 

Актуальним для усіх підприємств, які 

планують розвиватися та розширятися, а також 

тих, хто тільки мріє відкрити свій бізнес або ж 

перебуває на початковому етапі розвитку 

організації є питання вартості робіт.  Оскільки 

нормативного регулювання вартості робіт на 

сьогодні немає. 

Для перспективного функціонування 

підприємства, найголовнішим є  високий 

прибуток, який, в першу чергу, залежить від 

правильного розподілу коштів та вартості робіт. 

Встановлення цін на послуги на підприємстві є 

дуже важливим і підходити до цього необхідно 

відповідально, оскільки є загроза, що витрати 

можуть перевищити доходи.  

На даний момент існує безліч послуг, які 

пропонують геодезичні організації, але буде 

зроблено акцент на окремих із них. 

Виклад основного матеріалу 

Для того, щоб визначити вартість робіт із 

потрібно чітко вказати склад та порядок 

виконання таких робіт. Необхідно знати що 

робимо, в якій послідовності, скільки часу 

затрачається скільки виконавців має бути. В 

результаті складаємо кошторис  проведення робіт. 

Щоб виконувати роботи із кадастру та 

землеустрою потрібно мати відповідне технічне 

обладнання та кадастровий склад. Для детального 

аналізу розрахунку вартості робіт потрібно 

визначити скільки потрібно фінансування, щоб 

відкрити свою власну фірму. У результаті 

детального огляду різних фірм, у таблиці 1  

складено перелік технічних засобів та приладів 

для функціонування землевпорядної організації. 

Таблиця 1 

Обладнання для функціонування 

геодезичного підприємства 

Обладнання 
Кількість, 

шт 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість, 

грн 

Електронний 

тахеометр 
1 100 000 100 000 

Відбивач 2 2 600 5 200 

Штатив 4 1500 3000 

Електронна 

рулетка 
2 3100 6200 

GPS 3 75 000 225 000 

Додаткове 

обладнання   
30 000 

Прог.забезпечення - - 46000 

Столи 10 1 000 10 000 

Стільці 20 1 100 22 000 

Шафи для одягу 2 3000 6000 

Шафи для паперів 4 1500 6000 

Корзини для сміття 4 40 160 

Сейф 1 10 000 10 000 

Посуд 
  

3000 

Мікрохвильова піч 1 1000 1000 

Електричний 

чайник 
1 200 200 

Телефони 4 300 1200 

Факс 1 2000 2000 

Принтери 4 4000 16000 

Ксерокс 3 6000 18000 

Плотер 2 60 000 120 000 

Комп’ютери 5 10000 50000 

Канцтовари - - 5000 

Авто 1 140000 140000 

Wi-fi - - 1200 

Інші витрати - - 3500 

ВСЬОГО 
  

840660 

 

Приміщення для підприємства планується 

зняти в оренду. Знайшли актуальне, площею–98 м. 

кв. Вартість оренди за місяць –7000 грн. 

Отже, для того, щоб фірма(організація) 

функціонувала добре, необхідно на початок 840000. 

Це дуже велика сума. Виникає питання чи 

окупиться таке капіталовкладення і через який час.  

Важливими є також витрати на виплату 

зарплат та додаткові матеріали, ті, що не 

враховані в таблиці 2. Кожна організація буде 

функціонувати за рахунок фахового кадастрового 

забезпечення. А для цього потрібно розрахувати 

відповідні зарплати працівникам, які представлено 

у таблиці 3. Інформація взята із аналізу ринку 

праці на території Львівської області.  
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Таблиця 2 

Основні витрати підприємства  

Основні 

витрати 

підприємства 

Періодичність  Вартість, грн 

Оренда 

приміщення 
стабільно 7000 

Комунальні 

послуги 

середня вартість в 

рік(грн/міс) 
3075 

 
зима 4500 

 
весна 2300 

 
літо 1900 

 
осінь 3600 

Транспорт(паль

не) 
в середньому 2 133 

Канцтовари щомісяця 1000 

Всього  13 228 

Таблиця 3 

Заробітна плата працівників підприємства 

Посада 
Заробітна 

плата (1 міс.) 

Оклад в 

рік 

Директор 10 000 120 000 

Інженери–геодезисти (3) 18 000 216 000 

Інженери-

землевпорядники (2) 
18 000 216 000 

Юрист 4 000 48 000 

Секретар 3 500 42 000 

Охоронець 3 000 36 000 

Бухгалтер 5 000 60 000 

Прибиральниця 2 300 27 600 

Всього 63 800 765 600 

 

Отже, проаналізувавши ринок праці та сфери 

послуг з геодезії та землеустрою, встановлено що 

для започаткування свого бізнесу необхідно 

840000 грн, при цьому видатки по зарплатам на 

перший рік – 765 600 грн та основні витрати(13 

228 грн*6 міс)-79 368 грн. 

Для дослідження вибрано роботи із проведення 

інвентаризації земель. Для цього було детально 

вивчено всі роботи при інвентаризації. За часову  

основу виконання робіт приймемо приблизно 3 

місяці, тому розрахуємо витрати саме на цей 

період часу. 

Основні витрати, невід’ємні при проведенні 

інвентаризації земель, терміном у 3 місяці, 

зведено у таблицю 4. 

Таблиця 4 

Основні витрати підприємства на 3 місяці роботи 

Основні витрати Витрати грн 

Оренда офісу 21 000 

Канцтовари 3000 

Транспорт(пальне) 6 400 

Комунальні послуги 9225 

Всього 39625 

Кошторис по зарплатах включає витрати на 

оплату заробітної плати всім працівникам, що 

задіяні на виконання інвентаризації, наведені у 

табл. 5. 

Таблиця 5 

Основна заробітна плата працівникам 

фірми за 3 місяці 

№ 

п/п 
Посада 

Витрати, 

грн 

1 Інженери–геодезисти (3) 54 000 

2 
Інженери-

землевпорядники (2) 
36 000 

3 Юрист 12 000 

4 Секретар 10 500 

5 Охоронець 9000 

6 Бухгалтер 15 000 

7 Прибиральниця 6900 

8 Всього 143 400 

Отже, основні витрати підприємства на 3 

місяці роботи становлять 39 625 грн., а основна 

заробітна плата працівникам фірми - 143 400 грн. 

Амортизація нараховується на обладнання і 

складає 20% від вартості обладнання і 

вираховується:  
 

Ар= Вобл х 0,20 =840660 х 0,20 = 168132  грн.  
 

де Вобл – вартість обладнання . 

Пічна амортизація  складає 16813 грн, а  на 

період проведення інвентаризації, вираховується 

амортизація за 3 місяці і складає 42 033 грн. 

Загальна вартість витрат підприємства на 

період проведення інвентаризації земель 

визначається: 
 

Взг = Вз(20%пдв) + Во+Ап                     (1)   
 

Де Ап - амортизація на обладнання на 3 місяці, 

Взг – загальна вартість,  Вз(5%пдв) – витрати на 

зарплату,  Во – основні витрати.  

Відповідно:   
 

Взг = 172080+39625+42033 = 253738 грн. 
 

На зарплату працівників нараховується ПДВ 

(податок на додану вартість), який складає 20%, 

цей податок обчислюється: 
 

Вз(20%пдв) = Вз х 0,2 = 143400+20% = 172 080 грн 
 

Можемо зробити висновки, що для проведення 

робіт з інвентаризації земель підприємству, 

включаючи Єдиний податок, терміном на 3 місяці, 

необхідно врахувати орієнтовні витрати , що 

складають  253738 грн, згідно з якими складаємо 

кошторис робіт.  

Згідно розрахованих витрат, затрати часу на 

зйомку 1 га забудованої території складають 4 год 

[3,4]. 

Якщо прийняти за одиницю забудовану 

територію, площею 100 га, то витрати часу 
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становитимуть 400 год, при 8 годинному 

робочому дні. В сумі це виходить 50 робочих днів. 

Зарплата інженера-геодезиста та інженера-

землевпорядника становить 6000 грн/міс. Тоді  

робочий день становитиме 300 грн.  

В результаті, середня заробітна плата 

працівника в день має становити 300 грн. Але не 

варто забувати про основні витрати на діяльність 

підприємства та амортизаційні відрахування. 

Основні витрати становлять всередньому 20% 

від витрат на діяльність підприємства, на 

амортизаційні відрахування теж 20%. 

Отже, середній дохід, який повинен приносити 

1 працівник на підприємстві буде становити: 
 

Дос=300 +60% = 480 грн 
 

Дос   - дохід від 1 працівника на підприємстві 

Детальний розрахунок вартості робіт для 100 

га забудованої території представлено у таблиці 6. 

Таблиця 6 

Кошторис вартості робіт з інвентаризації 

земель 

Назва робіт [1] Термін

и  

ви-ння 

Розрах. 

вартості 

робіт 

Варті-

сть 

робіт 

Підготовчі роботи 4  1920 

збір та аналіз виконавцем 

вихідних даних для 

проведення інвентаризації 

земель 

1 480  

складення 1 робочого 

інвентар. плану 

2 960  

обстеження земельних 

ділянок 

1 480  

Проведення польових 

вишукувань 

59  26880 

встановлення та обстеження 

зовнішньої межі  

1 1440  

проведення аналізу 

існуючого стану 

геодезичної мережі 

1 1440  

Знімання території 50 24000  

Камеральні роботи 11  5280 

виготовлення інвентар. 

планів 

5 2400  

визначення цільового 

використання земельних 

ділянок. 

4 1920  

складання технічного звіту 

на виконані роботи 

2 960  

Проектні роботи 4  1920 

складання технічної 

документації із 

землеустрою 

2 960  

формування електронного 

документу 

2 960  

Погоджувальний етап 4 1920 1920 

Всього 82 37 920 
 

Отже, щоб зробити геодезичну зйомку 100 га 

забудованої території потрібно 37 920 грн. 

Всередньому витрати часу становлять 82 дні. 

Якщо проводити інвентаризацію земель території 

населеного пункту, площею 600 га із різною 

складністю забудови (200 га -забудовані, 400 га – 

відкриті землі), то термін виконання буде 

становити 150 днів(5 місяців). 

Можна зробити висновок, що якщо на 

підприємстві будуть проводитись тільки роботи 

по інвентаризації земель, це може бути збитково. 

Тому, щоб моє підприємство функціонувало на 

відповідному рівні, необхідно проводити і інші 

види робіт, зокрема, нормативно-грошову оцінку 

та складання проектів відведення земельної 

ділянки. 

Для прикладу розрахуємо  вартість виконання 

робіт із проведення нормативної грошової оцінки 

земель в межах населеного пункту. За основу 

взятий  населений пункт, площею до 400 га, тоді 

середній термін виконання нормативно-грошової 

оцінки буде 4 місяц[3,4]і.  

Таблиця 7 

Основні витрати підприємства на 4 місяці 

роботи 

Основні витрати Витрати, грн 

Оренда офісу 28 000 

Канцтовари 4 000 

Транспорт(пальне) 8 532 

Комунальні послуги 12 300 

Всього 52 832 
 

Кошторис по зарплатах включає витрати на 

оплату заробітної плати всім працівникам, що 

задіяні на виконання нормативно-грошової 

оцінки, наведені у табл.8. 

Інженер-геодезист буде виконувати тільки 

прив’язку планових матеріалів, це займає 

орієнтовно 10 робочих днів, тому зарплата його 

буде становити 2000 грн. 

Амортизаційні відрахування за 4 місяці 

складають 33830 грн.  Відповідно до вище 

прийнятого алгоритму загальна вартість витрат 

підприємства на період проведення нормативно 

грошової оцінки земель населених пунктів  

становитиме 270262 грн. 

Таблиця 8 

Основна заробітна плата за 4 місяці 

№ Посада 
Заробітна 

плата 

1 Інженер–геодезист  2000 

2 
Інженери-

землевпорядники (2) 
48 000 

3 Оцінщик 32 000 

4 Юрист 16 000 

5 Секретар 14 000 

6 Охоронець 12 000 

7 Бухгалтер 20 000 

8 Прибиральниця 9 200 

9 Всього 153 000 
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Обчислюємо кошторис  на виконання робіт, 

беручи до уваги обчислені вище показники і те, 

що один робочий день працівника становить 480 

грн, а також за основу візьмемо 

середньостатистичний населений пункт, площею 

400га (табл. 9). 

Таблиця 9 

Кошторис на виконання робіт з нормативно 

грошової оцінки земель населеного пункту 

№ Назва робіт [2] 

Т
ер

м
ін

и
 

в
и

к
о

н
ан

н
я
 

Р
о

зр
ах

у
н

о
к
 

в
ар

то
ст

і 

р
о

б
іт

  

1 збір вихідних даних 4 1920 

2 розрахунок базової  вартості  7 3360 

3 виявлення локальних факторів 12 5760 

4 
картографування зон  

впливу локальних  факторів 
10 4800 

5 складання технічного завдання 2 960 

6 
грошова оцінка земель с/г 

використання   
7 3360 

7 
картографування основних 

агровиробничих груп ґрунтів 
3 1440 

8 
розрахунок грошової оцінки 

окремих    категорій земель 
10 4800 

9 

підготовка картографічного 

матеріалу та пояснювальної 

записки 

5 2400 

10 

коригування та складання 

планово-картографічного 

матеріалу 

10 4800 

11 комп’ютерне виконання  5 2400 

12 Всього по кошторису +5% податок   36000 

13 Всього по кошторису   75 36 000 

Отже, вартість робіт з нормативно-грошової 

оцінки населеного пункту, площею орієнтовно 400 

га потрібно 36 000 грн. Всередньому витрати часу 

становлять 75 днів, решту часу представник 

фірми(землевпорядник) витрачає на погоджнення, 

це орієнтовно 4-5 днів в місяць, тобто за 2 місяці 

він витрачає 8 днів, тоді за це він отримує 3840 

грн(враховуючи оплату праці за 1 день, яка 

дорівнює 480 грн). 

Для того щоб фірма функціонувала та 

отримувала високий прибуток необхідно 

виконувати декілька робіт одночасно щоб 

перекрити витати підприємства.  

В результаті досліджень встановлено: 

а) нормативно-правова база на проведення 

робіт з кадастру, в певній мірі регулюється, а от 

документи на встановлення вартості робіт не є 

актуальними, вони давно втратили чинність; 

б) ціни на послуги з кадастру та геодезії на 

фірмах проводяться на договірних основах і нічим 

не врегульовані. 

в) через низькі зарплати працівники не мають 

достатньої мотивації, щоб виконувати свою 

роботу на високому рівні. 

Висновки 

Результатами роботи є: 

1. аналіз та обчислення загальних витрат на 

функціонування підприємства; 

2. проведення детального аналізу робіт з 

кадастру та землеустрою; 

3. розрахунок вартості робіт з інвентаризації 

земель; 

4. розрахунок вартості робіт з нормативно-

грошової оцінки населених пунктів. 
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valuation. Cost estimate for work execution is made. 

Keywords: cost of works; economic indicators of 

the enterprise activity; estimate; amortization; salary. 

239



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018», 
13-15 ГРУДНЯ 2018, ЛЬВІВ, УКРАЇНА 

УДК 332.64 

НОРМАТИВНО ГРОШОВА ОЦІНКА 

ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ З 

ВРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ЯКОСТІ 

Марія Маланчук1*, Ірина Савчук1 

Роман Ванчура 1 

1* Кафедра кадастру територій, Національний 
університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 

12, Львів, Україна, 79013, E-mail: 
Malanchuk.mari@gmail.com 

Основною метою роботи є дослідження 

коефіцієнтів якості води і вдосконалення 

відповідно до них формули розрахунку 

нормативної грошової оцінки для водних об’єктів. 

Проведено розрахунок нормативної оцінки 

водного об’єкту різними варіаціями для 

визначення кращого варіанту. 

Ключові слова: оцінка земель водного фонду; 

якість води; водні об’єкти; рентний дохід. 

Вступ 

Сучасна нормативна грошова оцінка  водного 

фонду в країні майже не включає в себе 

коефіцієнтів якості води. Тому внесення їх 

вдосконалить формулу для нормативної оцінки, 

яка використовується зараз. Ці коефіцієнти 

відображають стан водного фонду, який потребує 

зараз великої уваги, адже тенденція погіршення 

водного фонду з кожним роком зростає через 

людську діяльність та недбалість. 

Виклад основного матеріалу 

Нормативна грошова оцінка земель водного 
фонду за Порядком [2] визначається за формулою: 

 

Цн = Пд × Рд × Ск × Км × Кв × Кмц × Кі ,  (1) 
 

Де Пд  - площа об’єкту, що оцінюється; Рд - 

рентний дохід на один кв. м площі для відповідної 

категорії земель, що визначається за нормативами 

рентного доходу для відповідної категорії земель 

згідно з додатком 1 до цього Порядку, гривень на 

рік[2]; Ск  - строк капіталізації; Км - коефіцієнт, 

який враховує місце розташування земель, що 

визначається згідно з пунктом 2.3 ІІ розділу 
Порядку [2];Кв - коефіцієнт, який враховує вид 

використання земельної ділянки, що визначається 

згідно з пунктом 2.7 ІІ розділу Порядку [2];  Кмц - 

коефіцієнт, який враховує належність земельної 

ділянки до земель природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного 

призначення, що визначається згідно з пунктом 

2.12 ІІ розділу Порядку [2];  Кі - коефіцієнт 

індексації нормативної грошової оцінки земель, 

що визначається згідно із статтею 289 розділу XIII 

Податкового кодексу України.  

Відповідно до формули 1 розрахована оцінка, 

результати представленні в табл.1. 

Таблиця 1 

Розрахунок нормативної оцінки 

Показники Величина 

показника 

Площа земель під водою Пд, м.кв 12038 

Рентний дохід, Рд, грн. /м.кв 0,0211 

Строк капіталізації Ск, роки 33 

Коеф. місця розташування, Км 1,0 

Коеф., який враховує вид 

використання земельної ділянки, Кв 1,2 

Коеф., який враховує належність 

земельної ділянки до земель 
природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культурного 

призначення, Кмц 1,0 

Коефіцієнт індексації НГО земель Кі 1,704 

Грошова оцінка одного м.кв земель 

під водою, Ц, грн. /м.кв 1,42 

Загальна НГО площі під водою 

Ц*Пд =Цн, грн 17 093,96 
 

Отже, нормативна оцінка площі землі під 

водою складає 17 093,96 грн., або 1,42 грн. /м.кв. 

Проте на теперішній час нормативна грошова 

оцінка є недосконалою та має недоліки. Основні з 

них  представлені на рис. 1 

 
Рис. 1  Недоліки сучасної нормативної 

грошової оцінки земель водного фонду 
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Враховуючи те що, вода складає велику 

цінність для держави, а тенденція її погіршення 

потребує включення в НГО водного фонду 

коефіцієнтів якості. Тому розглянемо і врахуємо в 

НГО показники якості води, наведені на рис 2. 

 
Рис.2. Показники якості води 

Також, потрібно розглянути мінералізацію як 

окремий показник. За ступенем мінералізації 

усі природні води поділяються на чотири групи 

(рис. 3). 

 
Рис. 3 Ступені мінералізації води 

Окремі вимоги до якості води, які 

використовуються для господарсько-питних і 

культурно-побутових потреб: мінералізація 

води — не більше 1/дм3 [4,6]. 

Відповідно до рис.1 представимо ці 

показники у вигляді коефіцієнтів для розрахунку 

нормативної оцінки земель під водою. 

Враховуємо для розрахунку оцінки водного 

об’єкта коефіцієнт мінералізації води (Кмв) Дані 

наведені в табл.2. 

Таблиця 2 

Величини коефіцієнту мінералізації води 

№ п/п Показники 
Загальна 

мінералізація 

Знач. коеф. 

(Кмв) 

1 Прісні до 1 г/дм³ 1,5 

2 Солонуваті 1-10 г/дм³; 1,3 

3 Солоні 10-50 г/дм³ 1,1 

4 Ропа понад 50 г/дм³ 0,8 

Якщо водні об’єкти відносяться до земель які 

враховують цінність земель оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культур. призначення, 

коефіцієнт прирівнюємо до 1, бо 

враховуватиметься коефіцієнт (Кмц1). 

Вміст розчиненого кисню у воді – це показник 

якості, який використовується індивідуально, 

відповідно до виду риб. Підприємство, відповідно 
до виду риб, які хоче розводити, враховує цей 

показник якості [4]. Тому цей коефіцієнт можна 

прирівняти до 1. Для водних об’єктів які 

враховують цінність земель оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культ. призначення, 

коефіцієнт прирівнюємо також до 1. 

Каламутність – показник, який характеризує 

природну властивість води, зумовлену наявністю 

у воді завислих речовин органічного та 

неорганічного походження (глини, мулу, 

органічних і неорганічних колоїдів, планктону 
тощо) [5]. Цей показник якості води 

перераховують з прозорості води в шкалу 

каламутності (нефелометрична одиниця 

каламутності  (1 НОК = 0,58 мг/дм3). Водимо 

коефіцієнт Ккв. Відповідно значенню 1 НОК 

прозорість ≥ 160 см, каламутності 2,6 НОК ≥ 60 

см, каламутності 35 НОК ≥ 45 см [4,5]. Отже, 

коефіцієнти, які враховують показник 

каламутності ( Ккв) наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Коефіцієнти, які враховують каламутність 

води 

№ Рівень каламутності Прозорість Коеф.(Ккв) 

1 
Не каламутні 

(прозорі) 
≥ 160 см 1.5 

2 Слабо каламутні ≥ 60 см 1.2 

3 Дуже Каламутні ≥ 45 см 1 

Кислотність води – визначається здатністю 

вступити в реакцію з гідроксидіонами речовин, які 

входять у вміст води [4,5]. Коефіцієнти, які 
враховують показник кислотності (Ккисл) 

наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 

Коефіцієнти, які враховують показник 

кислотності 

№ п.п Показник  рівня 

кислотності 

Коефіцієнт 

(Ккисл) 

1 Вище 4.5 1.5 

2 Нижче 4.5 0.5 
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Розподіл концентрацій розчинності органічної 

речовини та їхніх окремих компонентів у 

водоймах залежить від сезонного чинника. Але 

так як цей показник в більшій степені залежить від 

сезонного чинника, а не просторового, тому 

вносити у формулу коефіцієнт концентрації 

органічної речовини недоцільно [5]. 

Бактеріологічні показники якості води вводимо 

тоді якщо, Колі-титр  (найменша кількість води, в 

якому можна знайти одна кишкова палички) є 
низький, в такому випадку сильніше фекальне 

забруднення води. Колі-індекс - число кишкових 

паличок, які знаходяться у 1 л води [4]. 

Експериментально доведено, що якщо дані колі-

індекс знижуються до 3 (а колі-титр перевищив 

300 мл), то існує гарантія, що бактеріологічні 

показники в нормі, і значення коефіцієнту 

бактеріологічного показника (Кбп) дорівнює 1, в 

іншому випадку коефіцієнт дорівнюватиме 0,5. 

Гідробіологічні показники дають можливість 

оцінити якість води за тваринними організмами і 
рослинністю водойм. Зміна видового складу 

водних екосистем може відбуватися при настільки 

слабкому забрудненні водних об'єктів, що не 

виявляється ніякими іншими методами. Тому 

гідробіологічні показники є найбільш чутливими 

[5]. Визначимо гідробіологічний показник через 

сапробність. Сапробність - визначає ступінь 

насичення води органічними речовинами [4]. 

Відповідно до класифікації сапробності по 

сапробіологічному індексу, визначеному за 

допомогою методу Ротштайна, коефіцієнт 

гідробіологічноо показника (Кгб), наведено в 
табл.5 

Таблиця 5 

Коефіцієнти, які враховують гідробіологічні 

показники води 

№п/п 

Вид водойм 

відповідно до 

сапробності 

Індекс 

сапробності 

Значення 

коефіцієнту 

(Кгб) 

1 Ксеносапробні 90-80 1,5 

2 Олігосапробні 80-60 1,2 

3 b-мезосапробні 60-40 1,0 

4 a - мезосапробні 40-20 0,8 

5 Полісапробні 20-10 0,5 

 
Кольоровість - властивість води, яка зумовлена 

природою, що характерна наявністю в ній 

гумінових речовин, які вимиваються в воду з 

ґрунту. Кольоровість є показником ефективності 

очищення (знебарвлення) води на очисних 

спорудах [4,6]. Тому використовувати коефіцієнт 

недоцільно.  

Враховуючи вище зазначене вносимо дані 

коефіцієнти у формулу для розрахунку оцінки 

земель водного фонду, а саме в коефіцієнт Кв, 

який є добутком коефіцієнтів [2,3]:  

Кв=Квд1 х Квд2  х Квд3,                    (2) 

де Квд1 - коефіцієнт, який враховує значення 

водного об’єкта та визначається згідно з додатком 

15 Порядку [2]; Квд2 - коефіцієнт, який враховує 

якісний стан водного об’єкта та визначається 

згідно з додатком 16 Порядку [2];  Квд3 - 

коефіцієнт, який враховує екологічне значення 

водного об’єкта та визначається згідно з додатком 

17 Порядку [2]. Із використанням даних 
досліджень та значень запропонованих 

коефіцієнтів, формула 2 буде мати вигляд: 

Кв=Квд1 х Кмв х Ккв х Ккисл х Кбп х Кгб х Квд3     (3) 

Отже, в результаті досліджень можна 

представити порівняльну схему (рис.4), на якій 

відображено коефіцієнти, які визначають якісний 

стан води, що враховується в НГО для водного 

фонду у чинному Порядку та із дослідженням. 

 

Рис. 4. Коефіцієнти, які враховуються при 

НГО водного об’єкту 

Розрахунок нормативної грошової оцінки 

земель водного фонду за формулою 1 із 

врахування формули 3 представлений у табл. 6 

Загальна ціна земельної під водою, визначена 

із врахуванням коефіцієнтів якості води, 

становить 32 502,6 грн. або 2,70 грн. /м.кв. Для 

даного об’єкту дослідження введення таких 

коефіцієнтів збільшило вартість землі, оскільки 

всі показники якості води в нормі. 

Відповідно до досліджень, можна зазначити, 
що кількість проблем недосконалості нормативно 

грошової оцінки потребує клопіткої роботи для їх 

нагального вирішення, адже це забезпечить 

покращенню водних ресурсів. Визначення 

величини запропонованих  коефіцієнтів збільшить 

час та вартість робіт, адже щоб визначити ці 

коефіцієнти потрібно провести хімічні 

дослідження води.  
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Для підтримування екологічної рівноваги і 

збереження водних об’єктів доцільно вводити в 

нормативну грошову оцінку показники якості, 

адже це забезпечить раціональне використання, 

охорону та екологічний баланс та  відновлення 

водних ресурсів, що є одним із головних питань, 

що потребують вирішення в сучасному кадастрі. 

Таблиця 6 

Розрахунок нормативної оцінки земельної 

ділянки водного фонду 

Показники 
Величина 
показника 

Площа земель під водою Пд, м.кв 12038 

Рентний дохід, Рд, грн. /м.кв 0,0211 

Строк капіталізації Ск, роки 33 

Коеф. місця розташування, Км 1,0 

Коеф., який враховує вид 

використання земельної ділянки, Кв 
2,25 

Коефіцієнт мінералізації, Кмв 1,5 

Коефіцієнт каламутності, Ккв 1,0 

Коефіцієнт кислотності Ккисл 1,5 

Коефіцієнт бактеріологічного 

показника, Кбп 
1,0 

Коефіцієнт гідробіологічного 
показника, Кгб 

1,0 

Коефіцієнт, який враховує значення 

водного об’єкта Квд1 
1,0 

Коефіцієнт, який враховує екологічне 

значення водного об’єкта Квд3 
1,0 

Коеф., який враховує належність 

земельної ділянки до земель 

природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культурного 

призначення, Кмц 

1 

Коефіцієнт індексації НГО земель Кі 1,704 

Грошова оцінка одного м.кв земель 

під водою, Ц, грн. /м.кв 
2,70 

Загальна НГО площі під водою 

Ц*Пд =Цн, грн 
32 502,6 

Отже, в підсумку дослідження порівнюючи дві 

формули нормативної грошової оцінки для 

водного фонду, можна зазначити, що в першій  

формулі, коефіцієнти якості малодосліджені і не 
враховані, що негативно впливає на економічне 

стимулювання раціонального використання 

водних об’єктів та їх охорони. Відповідно ціна 

при розрахунку оцінки досліджуваного об’єкту з 

врахуванням коефіцієнтів якості майже в два рази 

вища за оцінку, розраховану Порядком, який є 

чинний в даний момент часу. 

Висновки 

Результатом роботи є:  

 Досліджено проблеми розрахунку 

нормативної грошової оцінки земель водного 

фонду;  

  Досліджені основні показники які 

характеризують якість води; 

 Запропоновані величини коефіцієнтів якості 

води;  

 Модернізована формула розрахунку 

нормативної оцінки земель водного фонду та 

проведені порівняльні розрахунки оцінки. 
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Метою дослідження є аналіз сучасного стану 

ринку землі в Україні. Обґрунтовується потреба 

у запровадженні та сприянні покращення та 

контролю умов оренди землі, її цільового 

використання. Автори акцентують увагу на 

інтенсифікації процесів функціонування ринку 

землі як складової ринкового типу 

господарювання в Україні. Аналізується ситуація 

причинно-наслідкового характеру щодо 

реалізації земельної реформи в країнах 

постсоціалістичного простору. Результатом 

дослідження є висновок щодо основного 

недоліку актуалізації та необхідності зменшення 

законодавчого тиску на орендарів та одночасного 

посилання контролю за цільовим використанням 

земель. 

Ключові слова – актуалізація; оренда; ринок 

землі; орендна плата; цільове призначення. 

Вступ 

Україна – одна зі світових рекордсменів за 

тривалістю провадження земельної реформи. 

Це за собою тягне досить негативні наслідки: 

низька орендна плата, деградація грунтів, 

інтенсифікація тіньових операцій з землею в 

обхід мораторію тощо. 

Постановка проблеми 

Основною метою дослідження є 

узагальнення основних положень 

функціонування ринку землі в Україні в 

сучасних умовах господарювання.  

Аналіз останніх досліджень 

Основна вимога до функціонування ринку 

землі в Україні –включення земельних ресурсів 

в економічний обіг має відбуватися з 

урахуванням суспільних інтересів і умовах 

виваженого і жорсткого державного 

регулювання. 

 Спираючись на світовий досвід 

європейських країн, аналізуючи позитивні 

сторони європейського земельного ринку для 

досягнення кращого результату.  

 Результати дослідження 

У ринковій економіці всі фактори 

виробництва: земля, праця і капітал – повинні 

функціонувати як товар. В іншому разі, коли той 

чи інший ресурс, у даному випадку земля, 

виключається з повноцінного товарного обігу, це 

призводить до звуження дії законів товарного 

виробництва й унеможливлює досягнення 

повного ефекту від створення нових форм 

господарювання на селі. 

У нашій країні на законодавчому рівні в 

основному вирішена проблема створення ринку 

засобів виробництва, робочої сили, цінних 

паперів, фінансових ресурсів, інформації, 

технологій тощо. З прийняттям чинного 

земельного кодексу, закладено правове підґрунтя 

і для створення ринку землі. Його становлення – 

це складний процес. 

 Існують різні трактування суті ринку землі, 

яку часто окреслюють надто звужено, зводячи її 

лише до операцій купівлі-продажу. Але це, на 

нашу думку , помилкове тлумачення ринку землі. 

Ринок землі – це набагато ширше поняття, в 

основу якого покладено юридичне визнання 

землі капіталом і можливість здійснення 

фізичними і юридичними особами 

загальновизнаних у світі земельних операцій. 

У результаті 15-річної дії мораторію основна 

форма земельних відносин в Україні — це 

орендні договори з пайовиками. Ринок оренди 

характеризується локальними монополіями, бо 

навіть якщо на території умовних 

сільради/району землю обробляють кілька 

орендарів, то їхні цінові пропозиції, як правило, 

ідентичні [Рикардо Д., 1941.]. Конкуренція має 

циклічний формат і посилюється в момент 

переукладання договорів, але більшу частину 

часу ринок оренди — це ринок покупця, а не 

продавця. 

За це Україна платить високу ціну у вигляді 

нерівномірної соціальної інфраструктури, стан 

якої залежить від доброї волі орендаря, 

відсутності кредитування в АПК, оскільки банки 

не сприймають ефемерного земельного банку як 

тверду заставу, і негативної динаміки інвестицій 

у довгі й інвестиційномісткі проекти, насамперед 

у тваринництві, в рамках яких могло б бути 

створено тисячі нових робочих місць [Балян 

А.В., 2001.]. 

 Ситуація погіршилася після прийняття у 

квітні 2015 р. закону, яким було дозволено 

передавати землі особистих селянських 

господарств в оренду агрохолдингам, 

встановлено мінімальний строк оренди в сім 

років і скасовано еколого-економічні 

обґрунтування сівозмін. Похідна від цих новацій 

- перенасичення сівозміни олійними культурами 

(Рис. 1.). У масштабах країни посіви соняшника 

вже майже зрівнялися з площами під пшеницею. 
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Рис.1. Спеціалізація областей України у 

виробництві продуктів рослинництва [1] 

Основними бенефіціарами діючої моделі є 

агрохолдинги, які користуються дешевим 

земельним ресурсом, і з тієї ж причини, але 

меншою мірою — фермери. При цьому 

порушуються права людей, які не можуть 

розпорядитися своєю власністю і не одержують 

за її використання третіми особами адекватної 

винагороди. 

В Україні розвиток і підтримка державою 

інституту приватної власності на землю, 

сприяння формуванню ефективного земельного 

власника є важливою умовою подальшого 

розвитку аграрного підприємництва, 

соціального розвитку села, закріплення 

працездатного населення у селах за сучасних 

умов природного кількісного зменшення 

сільського населення. У країнах Європи 

держава регулює та обмежує приватну власність 

на землю. Максимальну величину земельної 

власності на сім'ю встановлено в Румунії — 100 

га, в Угорщині — 300 га на особу. Крім цього, в 

Угорщині пріоритетне право на придбання 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення надається особам, які пов'язані із 

сільськогосподарською діяльністю і мають 

аграрну освіту. У Польщі ринок земель 

регулюється переважно економічними засобами. 

Держава через спеціально створене Агентство 

сільськогосподарської власності державної 

казни здійснює викуп у селянських господарств 

земель та нерухомості й продає їх 

перспективним господарствам, малоземельним, 

молодим селянам тощо. Пріоритет надається 

покупцям, які мають належну кваліфікацію 

[В.П. Галушко, 2006.]. 

В цілому, у більшості розвинутих країн світу 

земельне право представлене величезною 

кількістю законодавчих актів, що регулюють 

практично всі сфери земельних відносин. Крім 

того, тут існує досить жорстка система, що так 

чи інакше обмежує "несправедливий" 

перерозподіл землі — мова йде, в першу чергу, 

про сільськогосподарські землі. 

Таблиця 1. 

Форми власності використання земель 

сільгоспвиробниками у країнах Європи, % 

2017 р. 

Країна 

Частка землі 

Приватна 
Орендова

на 

Бельгія 31.7 68.3 

Данія 81.7 18.3 

Німеччина 63.6 36.4 

Греція 77.1 22.9 

Іспанія 69.8 30.2 

Франція 46.7 53.3 

Ірландія 96.0 4.0 

Італія 80.0 20.0 

Люксембург 51.7 48.3 

Нідерланди 64.5 35.5 

Португалія 66.3 33.7 

Румунія 62.6 37.4 

Швеція 55.0 45.0 

Джерело: [Гайдуцький П.І., 2005.] 

Після кризи 2008 року, у світі почалося 

справжнє полювання на землю, оскільки земля є 

найкращою інвестицією. Жертвами стали 

жителі Литви, Латвії, Румунії і Болгарії , де 

більше половини сільськогосподарських земель 

скупили закордонні інвестори ,а доля 

безземельних селян не визначена. У Румунії 

викуплена у селян земля щороку дорожчає на 40 

% , але вона переважно селянам не належить. 

Порівняно з Бельгією, то у цієї країни 

негативних факторів значно менше, тому що 

держава є регулятором на цьому ринку, так як 

він регулюється товариством з управління 

Землями та Сільським розвитком , яке 

покликане забезпечити реалізацію структурної 

політики в аграрній сфері. Товариство здійснює 

вплив на ринкові транзакції на 

сільськогосподарських земель. Воно є не просто 

регулятором ринку сільськогосподарських 

земель, а регулятором – ріелтором ,який слідкує 

за тим ,щоб сільськогосподарські землі 

“рухались” не виключно за грошима, а за 

фермерськими господарствами.  
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Висновки 

Таким чином, можна зробити висновки, що на 

вирішення питань формування ринку 

сільськогосподарських земель в різних країнах 

вагомий вплив зробили, насамперед, їх 

соціально-економічні, етнокультурні, історичні, 

природні й інші особливості, які означили значну 

різноманітність форм земельного устрою у світі. 

І хоча в останній період спостерігається загальна 

спрямованість зрушень у цій сфері, пов’язана з 

посиленням ролі ринкових факторів, 

взаємозалежністю країн через міжнародний 

обмін, підвищенням екологічних вимог, значення 

національної, регіональної специфіки 

залишається досить істотним 

Врахування досвіду розвинутих країн світу 

при запровадженні цивілізованого ринку землі в 

Україні забезпечить залучення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення в 

економічний обіг та гарантуватиме прозорість 

даного ринку. Крім того, при запровадженні 

ринку земель створяться умови запобігання 

корупції шляхом створення єдиного порядку 

підготовки до продажу та продажу земельних 

ділянок, прав оренди на них на аукціонах. А це, в 

свою чергу, гарантовано забезпечить розвиток 

малого і середнього бізнесу на селі, підтримку 

молодих спеціалістів, створення робочих місць, 

наповнення місцевих бюджетів від продажу 

земельних ділянок і прав оренди на них, а також 

державного мита від операцій на ринку землі. 
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The purpose of the study is to analyze the current 

state of the land market in Ukraine. The necessity to 

introduce and promote improvement and control of 

land lease conditions and its purposeful use is 

substantiated. The authors emphasize the 

intensification of the functioning of the land market as 

a component of the market type of management in 

Ukraine. The article analyzes the situation of cause 

and effect on the implementation of land reform in the 

countries of the post-socialist space. The result of the 

study is the conclusion on the main shortcoming of 

updating and the need to reduce legislative pressure 

on tenants and simultaneous reference to control over 

land use use. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДВЕДЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ 
СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
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Виконано дослідження особливостей 
правового режиму набуття та відведення земель з 
метою облаштування сонячних електростанцій на 
прикладі Львівської області. 
Доведено, що в умовах сформованої 

містобудівної ситуації для обґрунтування 
можливості розміщення об’єкта сонячної 
електростанції, в межах визначеної певної 
території, є важливим виявлення на ній або поряд 
необхідних об’єктів інфраструктури. 

Ключові слова – відведення земель; 
відновлювальні джерела енергії; сонячна 
електростанція; правовий режим земель. 

Постановка проблеми 

На сьогодні, концепція сталого розвитку 
впровадження та використання відновлювальних 
джерел енергії та потреба у зміні політики 
орієнтирів з традиційної на відновлювану 
енергетику є надзвичайно актуальною потребою 
сучасного світу, що допомагає розв’язанню 
багатьох основних проблем: екологічних, 
економічних і соціальних, а не тільки проблем 
енергопостачання. Відведення земель для потреб 
енергетики, для продуктивної роботи цих об’єктів 
з максимальною потужністю, напряму пов’язане з 
раціональним та ефективним використанням 
земельних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Сучасна науково-технічна література багата 
дослідженнями науковців, що стосуються питань 
альтернативних джерел енергії, проблем 
спорудження та впровадження об’єктів 
відновлювальної енергетики, сучасного стану, 
перспектив розвитку саме сонячної енергетики в 
світі та Україні, як доступного та невичерпного 
джерела[1-3, 9, 10]. Проблематика вивчення та 
дослідження питань розвитку землеустрою та 
кадастру, моніторингу, охорони та раціонального 
використання земель, базується на основних 
положеннях, викладених у наукових працях О.В. 
Барладіна, С.П. Войтенка, В.С. Готиняна, Д.С. 
Добряка, Ю.О. Карпінського, М.Г. Лихогруда, М.А. 

Мартина, О.Ю. Мельничука, Л.Я. Новаковського, 
Р.В. Норчевського, Л.М. Перовича, Р.М. Рудого, 
М.Г. Ступеня, А.М. Третяка та ін. дослідників.  

Мета 

Найбільш динамічно розвивається сонячна 
енергетика як одна з галузей відновлювальної 
енергії (ВЕ). Тому її розвиток є першочерговим 
завданням на довгострокову перспективу, а 
дослідження особливостей відведення земель для 
розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування сонячних електростанцій надасть 
змогу вирішити ряд важливих завдань, що 
стосуються даної проблематики. 

Вступ 

На сьогодні, існує значна потреба у 
впровадженні сонячних електростанції (СЕС), які 
можна використовувати як у приватних, так і у 
промислових цілях. Важливим моментом у виборі 
земельної ділянки для вищезгаданих завдань є 
наявність у неї цільового призначення – «землі 
енергетики», а за його відсутності, необхідно 
вирішити питання зміни цільового призначення. 
Будівництво сонячної електростанції можливо 
здійснювати на земельній ділянці, яка надана у 
приватну власність, отриману у постійне 
користування чи у користування на правах оренди.  

Результати 

Близько 4% виробленої електроенергії з 
відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), у світі, 
припадає на сьогодні на СЕС. Саме впровадження і 
будівництво їх на території України мають великі 
темпи зростання. Потенціал сонячної енергії нашої 
країни, практично на всій її території, є дуже 
значним для впровадження в геліосистему. (для 
створення геліостанцій) за допомогою 
фотоелектроенергетичного обладнання. Бо саме за 
рахунок використання фотоелектричних елементів 
відбувається перетворення СЕ в електричну. 
Сумарна енергія СВ, за середньорічним 

показником, яка щорічно надходить на територію 
держави, коливається в межах 1070 кВт∙год./м2  (в 
місяць) у її північній частині, до 1400 кВт∙год./м2 і 
більше, на півдні.Залежно від інтенсивності СР, 
умовно територію України розділено на чотири 
зони, де Західний регіон країни належить до ІІІ 
зони з інтенсивністю – 1150 кВт год./м2. 
Загальний потенціал сонячної енергії (СЕ) в 

Україні представлено на рис. 1. Найбільше 
значення технічно-досяжного потенціалу енергії 
сонця в Західному регіоні припадає на Львівську 
область, що становить ‒ 1,12 млрд. кВт*год/рік, а 
найменше на Чернівецьку область – 0,46 
млрд.кВт*год/рік, де технічно-досяжний потенціал  
СЕ  регіону  є  середньою багаторічною сумарною 
енергією, що може бути отримана на певній 
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території від сонячного випромінювання, та 
перетворена у корисну, із урахуванням сучасного 
рівня розвитку як науки так і техніки з 

дотриманням екологічних норм [3]. У табл. 1 
наведемо основні переваги та недоліки 
застосування сонячної енергії. 

             
                                             Рис. 1. Загальний потенціал СЕ в Україні [3]. 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки СЕ у порівнянні з 

традиційними не ВДЕ 

№  Переваги Недоліки 
1 невичерпність і доступність джерела 

енергії 
потреба у великій площі земельної ділянки для 
облаштування СЕС (кожен 1 МВт потужності СЕС 

потребує відведення не <1,5 га землі) 
2 екобезпека для навколишнього 

природного середовища 
залежність потужності СЕС від пори доби і погодних 

умов 
3 ефективне використання (прямого і 

розсіяного) СВ 
вихід енергії – непостійний 

4 використання обладнання (безшумного) 
практично будь-якої потужності 

висока вартість сонячних фотоелементів 

5 великий термін роботи обладнання до 
50 років 

неврегульованість деяких питань (у законодавстві) 
щодо отримання дозвільних документів для 

облаштування СЕС 
 
Дуже важливе значення має розуміння того, 

яку необхідно площу займатиме СЕС, щоб 
працювати з максимальною ефективністю, бо саме 
кількість площі, яку займатимуть фотоелектричні 
модулі, напряму пов’язане з максимальною її 
потужністю.Окрім площі земельної ділянки є ще й 
інші чинники на які слід звернути увагу, а саме:  

– доцільно здійснювати просторову орієнтацію 
системи для максимальної сонячної інсоляції, що 
дозволяє генерувати найбільшу потужність 
електроенергії (південний напрям є 
найефективнішим);  

–  вибрати оптимальний кут нахилу сонячних 
модулів. Якщо кут, не є оптимальним, тоді 
показники виробітку електроенергії будуть 
нижчими. Кут нахилу для певного регіону різний і 

залежить від того, коли цей кут найбільш 
максимально даватиме можливість генерувати СЕ, 
враховуючи відповідну пору року; 

–  конструкція, на якій буде встановлено дана 
споруда (двоосьові поворотні трекери для 
наземних СЕС є найефективніші, бо мають 
можливість змінювати кут нахилу в широкому 
діапазоні). 
Основні метричні вимоги до земельної ділянки 

(розмір, конфігурація та внутрішня структура), 
наданих для потреб облаштування об’єктів 
енергетичної системи, визначаються Законом 
України [5], ДБН [2], та відповідною проектною 
документацією. 
Правовий режим набуття земель для потреб 

енергетики приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Правовий режим набуття земель для потреб енергетики. 

 

Потенціал альтернативної енергетики у 
Львівській області становить 10,5 млрд. кВт/год., 
згідно даних департаменту ПЕК ЛОДА, що є 
втричі більше, ніж Львівщина споживає зараз, та 
враховуючи те, що наша область не належить до 
«сонячних» і період окупності довший, ніж в 
інших регіонах [4].  
Розглянемо запропонований проект 

Держенергоефективності [6], саме для 
запланованого облаштування СЕС у Львівській 

області, з врахуванням поданих пропозицій 
органів місцевого самоврядування (рис. 3). 
Органами місцевого самоврядування 

Львівської області пропонується 21 об’єкт для 
облаштування СЕС, загальною площею 529, 2 га, в 
основному із земель запасу або земель 
промисловості недіючих підприємств. У 
Самбірському районі запропоновано найбільшу 
кількість земельних ділянок – це 11 об’єктів 
загальною площею 210 га 

. 

      
Рис. 3. Фрагмент мапи запропонованих земельних ділянок для облаштування СЕС на 

території Львівської обл. 
З метою реалізації Національного плану дій з 

ВЕ на період до 2020 р. [9], було розроблено даний 
проект [6], головною метою розроблення та 
реалізації якого є сприяння   залученню   інвестицій 

 у розвиток сфери відновлювальної енер-
гетики України і цікавою для потенційних 
інвесторів як з України так і інших зару-
біжних країн. 
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Проведені дослідження свідчать про те, що 
Західний регіон країни, володіє високим природ-
ним потенціалом ВДЕ, серед інших регіонів 
України, і може стати основною рушійною силою 
для розвитку відновлюваної енергетики. 

Висновки 

Основними важливими етапами під час 
облаштування СЕС є необхідність вирішення 
наступних завдань: 

- дотримання процедури відведення земельної 
ділянки, тобто отримання дозволу на розроблення 
документації із землеустрою щодо її відведення та 
безпосереднє розроблення такої документації; 

- отримання правовстановлюючих документів, 
що підтверджують право власності або право 
користування земельною ділянкою (у випадках 
існування на ній будівель, споруд теж необхідне 
підтвердження відповідним правовстановлюючим 
документом на такий об’єкт); 

- перевірка відповідності інформації в 
правовстановлюючих документах відомостям з 
існуючих державних Реєстрів; 

- визначення/присвоєння категорії складності 
об’єкту будівництва; 

- наявність дозвільних документів, які 
необхідні для проведення експертиз; 

- виявлення на території земельної ділянки або 
поряд неї необхідних об’єктів інфраструктури. 
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The study of the peculiarities of the legal regime 
of acquisition and allocation of land for the purpose of 
the construction of solar power plants is carried out on 
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Розглянуто основні переваги та недоліки 

екстериторіальності погодження проектів 
землеустрою та реєстрації земельних ділянок. 

Проведено аналіз існуючого стану цих 

процесів задля виявлення типових помилок для 

подальшого їх усунення. 

Ключові слова – проект землеустрою; земельна 

ділянка; екстериторіальність погодження проектів 

землеустрою; реєстрація земельної ділянки. 

Постановка проблеми 

Для затвердження розробленого проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

органами місцевого самоврядування, в залежності 

від місця її розташування, необхідно подати заяву, 
Витяг з Державного земельного кадастру та 

оригінал погодженого проекту землеустрою.  

Саме на етапах погодження цієї 

землевпорядної документації та реєстрації 

земельної ділянки в територіальних органах 

земельних ресурсів досить часто виникають певні 

труднощі. 

Незважаючи на автоматизованість системи 

погодження проектів землеустрою та реєстрації 

земельних ділянок є певні недоліки, котрі 

ускладнюють реалізацію даних процедур, що 
потребують подальших наших досліджень.  

Мета 

Проаналізувати переваги та недоліки, 

виявити основні помилки процедури 

погодження проектів землеустрою та реєстрації 

земельних ділянок для подальшого 

удосконалення цих процесів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Основні проблеми, які виникають у сфері 

землеустрою досліджені у багатьох працях 

вітчизняних науковців, серед яких: О. А. Шульга, 

М. О. Володін, Т. Є. Череда, А. М. Третяк,           

Д. С. Добряк, М. А. Малашевський, О. Ю. 

Мельничук, Л. М. Колодіна, О. Л. 

Дорожинський, П. Г. Черняга, Л. М. Перович та 

інші. 

Аналізуючи думки науковців у представлених 

публікаціях [1-3, 7], стає зрозуміло, що система 

землеустрою вцілому не є досконалою, маючи 

велику кількість недопрацювань, насамперед, 

через слабке фінансове та техніко-технологічне 

забезпечення, що є причиною не якісно виконаних 

робіт та невдоволення землевласників і 

землекористувачів. 

Вступ 

Екстериторіальність погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

є невід’ємною складовою затвердження таких 

проектів та передбачає, що розробник даної 

документації, повинен подати до територіального 

органу Держгеокадастру, за місцем розташування 

земельної ділянки, оригінал проекту землеустрою 

у паперовому та електронному вигляді, 

засвідчений електронним цифровим підписом 

розробника.  

У свою чергу, територіальний орган 

Держгеокадастру вносить до системи 
електронного документообігу цей проект. 

Розгляд та погодження або відмова у 

погодженні проектів землеустрою здійснюється 

працівниками територіальних органів 

Держгеокадастру, що є експертами, які вибрані за 

принципом випадковості системою електронного 

документообігу.  

Результатом погодження є висновок, в якому 

засвідчується погодження або відмова у ньому [6].  
Реєстрація земельної ділянки є внесенням до 

ДЗК, передбачених Законом, відомостей про 

формування її як об’єкта цивільних прав з 
присвоєнням кадастрового номера, право 

власності чи користування на яку вподальшому 

буде зареєстроване у Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно [4, 5]. 

Тому держава, проводячи реєстрацію, з одного 

боку, є гарантом прав власності на землю, з 

другого боку, контролює використання свого 

земельного потенціалу. 

Результати 

Головними перевагами екстериторіальності 

погодження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки є:  

-  зменшення корупційних ризиків на етапі 
погодження проектів землеустрою; 

-  швидкий термін погодження (до 5 робочих днів);  

-  унеможливлення особистого контакту між 

експертом та розробником документації, що 

анульовує вплив сторін одна на одну. 

До найвагоміших недоліків можна віднести:  

-  не встановлення єдиних стандартів, підходів 

і принципів до розроблення проектів 

землеустрою;  

-  не опрацьовано до кінця принципи 
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погодження проектів землеустрою повторно – після 

усунення зазначених зауважень у висновку (якщо 

він про відмову) та складання коректурного листа, 

проект повторно надсилається на погодження. 

Проблема полягає у тому, що проект вже не попадає 

до того ж експерта, який надав відмову, а до іншого. 

Той у свою чергу може написати нові зауваження, 

що суперечить компетентності попереднього 

експерта, оскільки він не враховує усіх недоліків 

проекту. І так може повторюватися декілька разів; 
-  відсутність єдиного еталону проекту 

землеустрою, запровадження якого зменшило б 

кількість зауважень від територіальних органів 

Держгеокадастру. 

Серед переваг реєстрації земельної ділянки 

можна виділити:  

-  гарантування права власності та права 

землекористування; 

-  забезпечення оподаткування землі та іншого 

нерухомого майна; 

-  підтримка подальшого розвитку земельного 
ринку та земельних правовідносин вцілому, а 

також контроль їх функціонування; 

-  реєстрація земельних ділянок досить 

успішно обслуговує ринок земель не 

сільськогосподарського призначення та оренди 

земель сільськогосподарського призначення. 

Поміж багатьох недоліків реєстрації земельних 

ділянок найбільш вагомими є: 

-  можливий особистий контакт між експертом 

та розробником документації, що в деяких 

випадках супроводжується впливом сторін одна 

на одну та підвищує ризик корупції; 
-  система державної реєстрації земельних 

ділянок перебуває у стадії постійного оновлення 

та удосконалення, тому відсутня єдина система 

пошуку, зберігання та обробки інформаційних 

даних про земельні ділянки; 

-  відсутність моніторингу вже зареєстрованих 

земельних ділянок у ДЗК, а саме: геопросторового 

розміщення земельної ділянки у просторі з 

необхідною точністю, що є причиною виникнення 

«багатоповерховості» земельної ділянки, відомої 

ще під назвою «накладка» – це явище, коли межі 
однієї земельної ділянки перетинають межі іншої. 

Накладки є також головною причиною конфліктів 

та земельних спорів, та через це власник отримує 

відмову у присвоєнні кадастрового номера; 

-  відомості ДЗК дуже часто містять в собі 

неточну інформацію про земельні ділянки, тому 

власник, по суті, є невпевнений в її достовірності. 

Висновок 

Аналізуючи стан системи 

екстериторіальності погодження проектів 

землеустрою та реєстрації земельних ділянок, 

можна зробити висновок, що в цих процесах 
існує багато недоопрацювань на які потрібно 

звернути увагу.  

Виявлення та вирішення цих проблем є 

ключовим аспектом для подальшого розвитку та 

автоматизації системи землеустрою вцілому. 
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