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Наведені в статті дослідження підтверджують наявність невирішених проблем 
щодо перерахунку координат земельних ділянок із системи СК-63 до УСК-2000 та 
відповідно спотворення юридично визначених площ. Авторські розрахунки 
демонструють різниці      між площами земельних ділянок залежно від їхнього 
розміщення та розмірів. 
Ключові слова: УСК-2000, СК-63, ПК Digitals, референц-еліпсоїд, датум, скрипт. 

 
В статье приведены исследования, которые подтверждают наличие нерешенных 
проблем при пересчете координат земельных участков из системы СК-63 в УСК-2000 
и соответственно искажение юридически определенных площадей. Авторские 
расчеты демонстрируют разницы между площадями земельных участков в 
зависимости от их  положения и размеров. 
Ключевые слова: УСК-2000, СК-63, ПК Digitals, референц-эллипсоид, датум, скрипт. 
 
Results of the research in the article affirm existence of unsolved problemsassociated with the 
transformation of land parcel coordinatesof CS-63 to UCS-2000 and mispresentationof legally 
registered areas. The author calculation shows differences between areas of land parcels 
depending on its location and dimensions. 
Keawords: UCS-2000, CS-63, Software application Digitals, reference ellipsoid, datum, script. 

Для відображення поверхні Землі залежно від поставлених завдань, охоплення 

території та необхідної точності визначення тих чи інших геометричних властивостей 

картографічних об’єктів розроблено низку математичних фігур, що наближено описують її 

форму: геоїд, квазігеоїд, еліпсоїд обертання (сфероїд), геосфера. Для визначення 

місцеположення об’єктів доцільно використовувати референц-еліпсоїд – еліпсоїд, визначеної 

форми і розмірів, орієнтований у тілі Землі таким чином, що найкраще описує поверхні лише 

окремих континентів або держав. 

На сьогодні в Україні при проведенні геодезичних та картографічних робіт 

використовується референц-еліпсоїд Красовського, розміри якого були визначені у 1940 році. 

При проведенні топографо-геодезичних робіт (топографічні та кадастрові знімання, 

геодезичне забезпечення проектування, будівництво інженерних споруд та ін.) зручно 

використовувати системи координат проекції. Актуальною для нашої території є конформна 

поперечно-циліндрична проекція Гаусса – Крюгера. 
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В Україні на певних етапах розвитку використовувались різні референцні системи 

координат. Однією з них є СК-63, що була розроблена і прийнята в СРСР у якості 

«напіввідкритої». Вона включає в себе використання 6 триградусних зон для території 

України з такими осьовими меридіанами: 23.5°, 26.5°, 29.5° і т. д. 

Однак, в якості державної на території України постановою КМУ від 22 вересня 2004 р. 

№ 1259 «Деякі питання застосування геодезичної системи координат» з 1 січня 2007 року була 

прийнята система координат УСК-2000 [1]. 

Обидві системи використовують референц-еліпсоїд Красовського та проекцію Гаусса –

Крюгера. Але СК-63 є похідною від СК-42 і тому містить в собі всі недоліки точності, що 

притаманні системі СК42 і пов’язані з методами побудови та вимірювань минулого 

сторіччя  [2]. Система координат УСК-2000 розроблена шляхом фіксації датумуETRS89 та 

відповідно ITRS станом на 2005 рік. Реальними наборами точок слугують пункти УПС-GNSS 

ДГМ (Українських перманентних станцій GNSS Державної геодезичної мережі) України, на 

яких виконуються супутникові спостереження. 

В проекції Гаусса – Крюгера передбачено, що: 

1) Еліпсоїд розділений меридіанами таким чином, що вони утворюють сфероїдні двокутники 

з вершинами у полюсах і мають сталу різницю довгот: 6°. Оскільки міжнародна мільйонна 

карта розграфлена так, що її аркуші по паралелях мають протяжність 4° широти, а по 

меридіанах 6° довготи, то східний та західний меридіани зони співпадають із лівою та правою 

рамками листа вищезазначеної карти. 

2) Зображення малих фігур на площині проекції і сфері повинні бути подібними, у зв’язку з 

конформністю. 

3) Меридіани і паралелі зображуються взаємно перпендикулярними лініями. 

4) Гринвіцький меридіан приймають за західний нульовий меридіан зони № 1. Номери зон 

зростають із заходу на схід. 

Територія України розташована в межах зон №4, №5, №6, №7. Вони ж і є зонами УСК- 2000, 

оскільки як зазначалося вище, дана система координат використовує проекцію Гаусса – 

Крюгера. Однак, СК-63 є триградусними, які розміщені на території України так, як показано 

на рис. 1. 

Безпосередньо при проведенні робіт із землеустрою із 02.12.2016 згідно наказу № 509 

Міністерства аграрної політики та продовольства України введена у використання система 

УСК-2000. В зв’язку з цим виникає питання перетворення координат земельних ділянок, що 

вже зареєстровані в автоматизованій системі державного земельного кадастру, у систему 

координат УСК-2000 [3] або місцеву систему координат, однозначно зв’язану із системою 

координат УСК-2000. 

Рис. 1. Взаємне розміщення зон СК-63 та УСК-2000 на території України 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

43 

 

 

Для порівняння площ об’єктів було використано програмне забезпечення Digitals та 

ПКК (Публічна кадастрова карта) України. 

Для встановлення залежності між різницями площ в досліджуваних системах координат і 

місцем розташування ділянки на сфероїдному двокутнику нами було отримано з АСДЗКУ 

(Автоматизована система Державного земельного кадастру України) координати дев’ятьох 

ділянок, розташованих приблизно на краю зони СК-63(2) (на довготі 25°), посередині між 

краєм та осьовим меридіаном (25.75° довготи) та власне на осьовому меридіані зони (26.5° 

довготи). Одна ділянка розташована на краю зони СК-63(1), близько до 25° довготи. Місце 

розташування ділянок зазначене на рисунку 2. 

Перетворення виконувалося в УСК-2000(5), адже на рис. 2 видно, що східна частина  

зони СК-63(1) та вся зона СК-63(2), розташовані в п’ятій зоні системи координат УСК-2000. 

Для того, щоб мати змогу порівняти площі земельних ділянок, нами було створено 

власну користувацьку панель інструментів з використанням внутрішньої мови 

програмування програмного комплексу Digitals [4]. При натисканні кнопки за певних умов 

(ділянка, площу якої ми хочемо порівняти повинна бути виділена), активується програмний 

код, що полягає в послідовному виконанні операції з об’єктами у вікні плану, їх параметрами 

та власне самими планами. В результаті застосування розробленої методики розрахунку 

отримуємо вікно із різницями площі об’єктів двох планів з різними системами координат. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Слід зазначити, що в нашому дослідженні власне значення параметрів перетворення 

з однієї системи координат в іншу в ПК Digitals не є важливими, оскільки нами визначаються 

лише  різниці між значеннями площ, що є відносними величинами. 

Варто підкреслити, що для кількісного обліку земель в АСДЗКУ застосовується 

точність площ, що обмежена четвертим знаком після коми, тобто квадратні метри (1м
2
). Тому 

отримані в                       результаті розрахунків площі представлено в таблиці з точністю до 1 м
2
. 

 

 

 

 – приблизне відносне розташування ділянок: 

25°, 25.75°, 26.5° довготи 

Рис. 2. Район розміщення ділянок 
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Таблиця 

Порівняння площ 

Порівняння площ об’єктів 

 

 

Місце в зоні 

Площа об’єкта (м²)  

 

Різниця 

площ (м²) 

Різниці площ 

(% від площі 

ділянки в                                  

СК63) 

 

СК-63(2)/СК-63(1) 

 

УСК-2000(5) 

 

Край зони (25°) 

9025 9027 2 

 

0,0203% 

183940 184235 295 0,1607% 

741949 743138 1189 0,1603% 

Посередині між краєм та 

осьовим меридіаном 

(25.75°) 

2500 2500 0 

 

0,0144% 

120883 120899 16 0,0133% 

860300 860409 109 0,0127% 

 

Осьовий меридіан (26.5°) 

2977 2977 0 

 

0,0000% 

266521 266525 4 

 

0,0015% 

1167160 1167172 12 0,0010% 

 
 

Результати свідчать, що у всіх випадках перетворень площі ділянок більші в УСК-

2000(5). 

Також з таблиці можна зробити висновок, що незалежно від розташування ділянки в 

межах зони при зміні системи координат різниця між площами ділянок в системі СК-63 та 

УСК-2000 буде збільшуватись разом із площею ділянки на місцевості (що не можна 

прослідкувати у відсотковому співвідношенні). При віддаленні від осьового меридіану до 

краю зони спостерігається різке збільшення різниці площ у квадратних метрах, що яскраво 

видно на діаграмах, які представлені нижче (рис. 3–5). При цьому лінійної залежності не 

спостерігається. 
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Висновки: 

1. Найменша різниця площ ділянок при перетворенні з СК-63 в УСК-2000 спостерігається у 

ділянок з невеликою  площею, близько і менше одного гектару [1], що частково 

підтверджується у відсотковому співвідношенні. Однак при розташуванні ділянки між 

краєм зони та осьовим меридіаном  різниця площі у відсотках є найбільшою для ділянки з 

площею 0,25 га. При збільшенні площі ділянки збільшується різниця площ. Але це 

твердження не підтверджується у відсотковому співвідношенні. 

2. При віддаленні від осьового меридіану до краю зони спостерігається різке збільшення 

різниці площі. 

3. Встановити строгу математичну залежність між різницями площ для земельних ділянок в 

системах СК-63 та УСК-2000 неможливо. Найбільш придатним способом перетворень 

можна вважати в цьому випадку застосування числових трансформаційних полів 

перетворення, які дозволяють зменшити різниці площ, але все ж не забезпечують 

конформне перетворення [3]. 

 

 
1. Боровий В., Зарицький О. Застосування нової референцної системи координат УСК-2000. Проблеми та 

пропозиції. Землевпорядний вісник. 2017. № 4. С. 22–27. 2. Кубах С. Вплив стану геодезичної основи на точність 

визначення геометричних параметрів земельних ділянок. Геодезія, картографія і аерофотознімання: 

український  міжвід. наук.-техн. збірник. 2010. Вип. 73. С. 69–72. 3. Карпінський Ю., Кучер О., Заєць І. 

Обґрунтування методу та побудова трансформаційного поля перетворення координат між системами СК-42 та 

УСК2000. Геодезія, картографія і аерофотознімання : український  міжвід. наук.-техн. збірник. 2010. Вип. 73. 

С. 69–72. 2013. Вип. 78. С. 169–171. 4. Digitals – геодезія, картографія та землевпорядкування. URL:   

http://digitals.at.ua/. (дата звернення: 003.04.2021). 

 


