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Державна установа «Держгідрографія»
завершила створення національної

колекції морських навігаційних карт. Подія, без-
сумнівно, значуща. Шлях до неї було розпочато
ще на початку 90-х років минулого сторіччя, і
складався він здебільшого з долання перешкод,
криз та інших негараздів. Та все це тепер у мину-
лому – ми вийшли на абсолютно новий якісний
рівень морської держави, яка має таку потужну
галузь як морська картографія, сучасну техноло-
гію картовиробництва, що базується на передових
програмних розробках.

Значний інтерес до картографічної продукції
Держгідрографії з боку Уряду України, численних
вітчизняних та зарубіжних користувачів дають під-
ставу вважати, що роботу нами виконано високо-
професійно, вона потрібна для розвитку економі-
ки держави і свідчить про високий рівень галузі. 

Сьогодні питання якості первинних даних,
що використовуються у картографічному вироб-
ництві, набуло нового виміру. Розвиток сучасної
електронної картографії трактує якість картогра-
фічного твору як комплексний чинник, складо-
вою якого є ступінь підготовки та професіоналізм
персоналу, досконалість виробничої лінії та її від-
повідність вимогам і тенденціям розвитку галузі,
рівень забезпеченості чи використання сучасного
програмного забезпечення.

Не є таємницею той факт, що на початкових
етапах становлення української морської карто-
графії основою для розробки національних
морських навігаційних карт були карти видав-
ництва ГУНіО МО колишнього СРСР.
Відповідно, дані, за якими розроблялися такі
карти, датувалися щонайпізніше 70–80�ми роками
минулого сторіччя, що зумовило поступову появу
різниці між математичною основою вихідних кар-
тографічних матеріалів та сучасними даними,
отриманими на замовлення чи згідно з укладени-
ми договорами. Це призводило до похибок мате-
матичної неув’язки даних. 

Паралельною проблемою, яка погіршує
якість даних, є відмінність системи координат кар-
тографічних матеріалів «радянського періоду». Із
введенням і використанням в Україні Всесвітньої
геодезичної системи координат WGS-84 ця помил-
ка взагалі набуває критичного значення! При
використанні картографічних творів інших вироб-
ників як довідкових, переважно для уточнення
певних картографічних аспектів, які виникають у
процесі роботи, наприклад, географічних назв,
така помилка не є критичною. Єдине, що сьогодні
не дає розвинути проблему далі, це той факт, що
власних даних, основним місцем застосування
яких є оновлення існуючої картографічної продук-
ції, поки що не вистачає, хоча й проводиться безліч
комплексних робіт на усіх акваторіях регіону
Чорного та Азовського морів. Так, виконані обчис-
лення та дослідження показали, що середня
величина похибки у розташуванні берегової лінії
Кримського півострова, зокрема Севастопольської
бухти, у різних системах координат становить
понад 5 метрів.

Аналіз бази даних наявних матеріалів власних
гідрографічних робіт засвідчив, що на сьогодні їх
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не вистачає для повного покриття зони відпові-
дальності України у Чорному та Азовському
морях. Особливо відчутна ця нестача даних при
розробці комірок електронних навігаційних
карт, систему яких, відповідно до вимог
Міжнародної гідрографічної організації (МГО),
Держ гідрографія повинна впровадити у 2012
році (система комірок електронних карт МГО –
це суцільне покриття офіційними гідрографіч-
ними даними в рамках певного масштабного діа-
пазону й таке, що не перекривається між собою). 

На сьогодні досить гостро постає питання
планування та поетапного впровадження ком-
плексу завдань з виконання гідрографічних
робіт для поступового повного покриття регіону
сучасними даними власного виробництва, заку-
півлі послуг з високоточної аерофотозйомки
узбережжя, подальшого оновлення та переви-
дання навігаційних карт, які не матимуть про-
блем несумісності даних. Це забезпечить
розв’язання стратегічних завдань з безпеки
мореплавства в зоні відповідальності України у
Чорному та Азовському морях, дозволить посту-
пово модернізувати базу картографічних та гід-
рографічних даних, набути досвіду гідрографам,
виконавцям робіт. На схемі № 2 на прикладі
комірок 4-го масштабного діапазону відображе-
но покриття морськими навігаційними картами

національної колек-
ції (сині рамки карт
та їх номери) та
покриття системи
комірок електрон-
них карт, межі якого
показано суцільною
заливкою бірюзово-
го кольору. З наведе-
ної схеми можна
зробити висновок
про обсяги гідрогра-
фічних робіт, які
необхідно виконати
у цьому масштабно-
му діапазоні.

Враховуючи су -
часний стан розвит-
ку комп’ютерних
технологій у карто-

виробництві, нео б -
хід ність прискорення
виробничих процесів

й оптимізації виконуваних робіт без втрати їх
якості, слід зазначити, що сьогодні більше уваги
ми спрямовуємо на використання матеріалів
дистанційного зондування земної поверхні як
найбільш якісних та економічно доцільних. Так,
використання сучасних актуальних матеріалів
зйомки акваторій та прилеглої берегової смуги
дозволяє не лише скоротити терміни випуску
сучасної картографічної продукції, а й, що най-
більш важливо, забезпечити виробництво найсу-
часнішими унікальними комплексними даними
необхідної точності з метою їх оновлення. Ці
дані здебільшого мають дуже високий рівень
самодостатності і часто-густо є джерелом інфор-
мації про природу та господарську діяльність
людини, що істотно доповнює дані, отримані
іншими методами. 

В обговорюваному вище аспекті сьогодні
можна назвати абсолютно унікальним проект
створення річкових карт Дніпра та Дунаю, вида-
них Держгідрографією. Поміщені в них повні за
географічним покриттям району картографуван-
ня високоякісні дані гідрографічних досліджень,
поєднані з  абсолютно відповідними їм матеріа-
лами космічної зйомки, дали в результаті сучас-
ний та дуже якісний за своїми характеристиками
готовий продукт.

Схема № 2.
Покриття МНК зони відповідальності України


