МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
(Укргеодезкартографія)
НАКАЗ
29 серпня 2006 р. м. Київ № 85
Про створення Координаційної
робочої групи з впровадження
Державної геодезичної референцної
системи координат УСК-2000
З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004
року № 1259 "Деякі питання застосування геодезичної системи координат", а також дієвого
сприяння створенню і впровадженню Державної геодезичної референцної системи координат
УСК-2000,
НАКАЗУЮ:
1. Створити Координаційну робочу групу (КРГ) з впровадження Державної геодезичної
референцної системи координат УСК-2000 у складі:
Липський Валентин Тофільович - голова КРГ, кандидат технічних наук, перший
заступник голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру;
Карпінський Юрій Олександрович - перший заступник голови КРГ, доктор технічних
наук, директор Науково-дослідного інституту геодезії і картографії;
Кучер Олег Васильович - заступник голови КРГ, перший заступник директора Науководослідного інституту геодезії і картографії;
Баран Петро Іванович - член КРГ, доктор технічних наук, заступник директора
Державного науково-виробничого підприємства інженерної геодезії;
Бедрицький Анатолій Станіславович - член КРГ, начальник відділу земельних ресурсів,
лісонасаджень та природоохоронних і податкових проблем раціонального землекористування
Головного управління колійного господарства Державної адміністрації залізничного транспорту
України (за згодою);
Вашкулат Олександр Михайлович - член КРГ, заступник начальника Управління
містобудування та архітектури Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України (за згодою);
Волох Костянтин Пилипович - член КРГ, начальник відділу Національного космічного
агентства України (за згодою);
Голодняк Григорій Георгійович - член КРГ, заступник директора департаменту-начальник
відділу стандартизації та сертифікації аеропортів Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації (за згодою);
Гончарова Раїса Іванівна - член КРГ, головний спеціаліст управління метрології
Держспоживстандарту України (за згодою);
Заєць Іван Михайлович - член КРГ, кандидат технічних наук, директор Українського
державного аерогеодезичного підприємства;
Клоновець Валерій Михайлович - член КРГ, інженер 1 категорії Украероруху Державної
служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (за згодою);
Куделін Сергій Леонідович - член КРГ, провідний інженер топогеодезичної групи
експедиційного відділу Філії державної установи "Севастопольська філія Держгідрографії" (за
згодою);
Лихогруд Микола Григорович - член КРГ, доктор технічних наук, начальник Управління
державного земельного кадастру та державного реєстру на землю та нерухоме майно Державного
комітету України по земельних ресурсах (за згодою);
Мальцев Сергій Васильович - член КРГ, головний технолог картографічного центру
топографічної служби Збройних Сил України (за згодою);
Манченко Віктор Павлович - член КРГ, начальник відділу координатно-часового
забезпечення управління топографо-геодезичної та картографічної діяльності Державної служби

геодезії, картографії та кадастру;
Марченко Олександр Миколайович - член КРГ, доктор фізико-математичних наук,
професор Інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою);
Парубець Микола Григорович - член КРГ, заступник директора Департаменту
автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України (за згодою);
Проценко Андрій Борисович - член КРГ, начальник редакційного центру топографічної
служби Збройних Сил України (за згодою);
Риженко Олег Едуардович - член КРГ, директор міжвідомчого центру електронного
картографування Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою);

Романишин Павло Олексійович - член КРГ, начальник відділу Державного
картографо-геодезичного фонду України;
Савчук Степан Григорович - член КРГ, доктор технічних наук, професор Інституту геодезії
Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою);
Софієнко Олександр Миколайович - член КРГ, начальник відділу-заступник начальника
Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного
забезпечення Командування сил підтримки Збройних Сил України (за згодою);
Стопхай Юрій Анатолійович - член КРГ, начальник центру геодезичних досліджень
Науково-дослідного інституту геодезії і картографії (за згодою);
Третяк Корнилій Романович - член КРГ, доктор технічних наук, професор Інституту
геодезії Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою);
Тюрменко Анатолій Миколайович - член КРГ, начальник відділу картографічного
забезпечення кадастру та організації і координації робіт з поновлення планово-картографічних
матеріалів Державного комітету України по земельних ресурсах (за згодою);
Шелудько Віктор Григорович - член КРГ, начальник управління державного геодезичного
нагляду Державної служби геодезії, картографії та кадастру;
Яцків Ярослав Степанович - член КРГ, академік, директор Головної астрономічної
обсерваторії Національної академії наук України (за згодою).
2. Затвердити Положення про Координаційну робочу групу впровадження Державної
геодезичної референцної системи координат УСК-2000.
3. Координаційній робочій групі у своїй діяльності керуватися Конституцією України,
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
Положенням про Координаційну робочу групу з впровадження Державної геодезичної
референцної системи координат УСК-2000.
4. Організаційне забезпечення засідань Координаційної робочої групи покладається на
Науково-дослідний інститут геодезії і картографії.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

Р.І. Сосса

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної служби геодезії,
картографії та кадастру
від 29 серпня 2006 № 85
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну робочу групу з впровадження Державної геодезичної
референцної системи координат УСК-2000
1.. Координаційна робоча група з впровадження Державної геодезичної
референцної системи координат УСК-2000 (далі - Координаційна робоча
група) є дорадчим органом з питань координації впровадження Державної
геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при Державній службі
геодезії, картографії та кадастру (далі - Украгеодезкартографія).
2..
Координаційна
робоча
група
у
своїй
діяльності
керується
Конституцією
України,
законами
України,
актами
Президента
України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основним завданням Координаційної робочої групи є сприяння у:
створенні національної системи геодезичного відліку;
упорядкуванні, розвитку і підтримки на сучасному рівні Державної геодезичної
мережі України;
забезпеченні функціонування і розвитку державної мережі моніторингу глобальних
навігаційних супутникових систем (ГНСС) в інтересах впровадження УСК-2000;
розвитку міжнародного співробітництва з країнами-сусідами в галузі створення та
спільного використання наземних диференційних мереж ГНСС за єдиними стандартами
щодо вироблення та розповсюдження диференційної інформації споживачам.
4. Координаційна робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
аналізує стан використання систем координат та розвитку геодезичних мереж в
Україні і світі;
розглядає проектні рішення за напрямами:
створення систем геодезичного відліку;
упорядкування, розвитку і підтримання на сучасному рівні Державної геодезичної
мережі України;
забезпечення функціонування і розвитку державної мережі моніторингу ГНСС з
питань впровадження УСК-2000;
участі у міжнародних проектах зі створення та спільного використання наземних
диференційних мереж ГНСС за єдиними стандартами щодо вироблення та
розповсюдження диференційної інформації споживачам;
здійснює аналіз і надає свої висновки та рекомендації стосовно проектів та чинних
нормативно-правових актів у вищезгаданих напрямах;
готує пропозиції із стратегічних напрямів розвитку систем геодезичного відліку,
упорядкування, вдосконалення і підтримання геодезичних мереж на сучасному рівні та їх
впровадження у різних галузях держави;
аналізує стан та розглядає заходи з розробки та реалізації комплексних програм,
планів тощо, спрямованих на ефективне використання геодезичних мереж та застосування
існуючих систем координат;
розглядає та надає рекомендації з питань реалізації інвестиційних проектів із
залученням зовнішніх і внутрішніх фінансових та інших ресурсів, спрямованих на
розширення застосування геодезичних мереж;
розглядає питання та надає свої рекомендації щодо формування та ефективного

розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються на впровадження систем координат і
розвиток геодезичних мереж, включаючи проведення досліджень та здійснення науковотехнічних розробок.
5. Координаційна робоча група має право:
одержувати установленим порядком через Укргеодезкартографію від центральних
органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, місцевих органів
самоуправління, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
створювати тимчасові робочі підгрупи зі складу КРГ за напрямами діяльності та
залучати до роботи в них установленим порядком спеціалістів відповідних органів
виконавчої влади, а також фахівців наукових та інших установ.
6. Координаційну робочу групу очолює Голова. Голова має двох
заступників, в тому числі одного першого.
Голова, його заступники та члени Координаційної робочої групи затверджуються
наказом Укргеодезкартографії.
Склад Координаційної робочої групи формується з представників заінтересованих
органів виконавчої влади, установ та організацій (за згодою їхніх керівників).
7. Основною організаційною формою роботи Координаційної робочої
групи є засідання.
Засідання Координаційної робочої групи проводяться згідно з річним планом
роботи, який ухвалюється на засіданні робочої групи, а також у разі потреби - за рішенням
керівництва. Для розгляду нагальних проблем члени робочої групи мають право
пропонувати керівництву проведення позапланових засідань.
Засідання Координаційної робочої Групи є правомочним якщо в ньому взяло участь
не менше двох третин її складу.
Засідання проводить Голова Координаційної робочої групи, а в разі його відсутності заступник.
Рішення Координаційної робочої групи приймається простою більшістю голосів і
оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.
8. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної робочої групи
покладається на управління топографо-геодезичної та картографічної діяльності
Укргеодезкартографії.

Порядок денний засідання
Координаційної робочої групи (КРГ)
4 вересня 2006
№
Питання засідання
п/п
1 Вступна частина:
- Ознайомлення із наказом про створення та
положенням про координаційну робочу групу;
- Ознайомлення із складом координаційної робочої
групи.

Відповідальний Примітка
за підготовку
Липський В.Т.

2

Сучасний стан виконання робіт із впровадження
Державної геодезичної референцної системи
координат УСК-2000

Стопхай Ю.А.

3

Сучасний стан висотної основи України

4

Пропозиції щодо розвитку висотної основи;
- пропозиції Російської федерації;
- пропозиції EuroGeographics;
- обговорення пропозицій.

Ренкевич О.В.
Плиска В.В.
Заєць І.М. Кучер
О.В.

5

Формування плану робіт КРГ на 2006-2007 рік

Липський В.Т.
Карпінський

Проект
ПЛАН
Засідань Координаційної Робочої групи (КРГ)
2006
№
Питання засідання
п/п
1 Встановлення ступеня таємності
інформації у УСК-2000
2

3

4

5

Каталог координат і висот пунктів
ДГМ:
- Вид каталогу;
- Зміст каталогу;
- Схеми ДГМ.
Стратегія вирівнювання ДГМ в УСК2000:
- встановлення області вирівнювання
(врахування мереж сусідніх держав):
- метод та порядок вирівнювання;
- укладання карткових каталогів.
Автоматизована система каталогізації
пунктів ДГМ в УСК-2000
Статистичне дослідження результатів
вирівнювання

Відповідальний за
підготовку
Шелудько В.Г.
Липський В.Т.
Кучер О.В.
Куценко Л.Г.

Термін засідання
Жовтень 2006
Жовтень 2006

Кучер О.В.
Карпінський Ю.О.
Ренкевич О.В.

Листопад 2006

Куриляк І.С.
Ренкевич О.В.
Плиска В.В.
Кучер О.В.
Карпінський Ю.О.
Ренкевич О.В.

Листопад 2006
Грудень 2006

