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На підставі аналізу та узагальнення нормативного забезпечення стосовно геодезичного супроводу
проектування і будівництва автомобільних доріг та штучних споруд обґрунтовано необхідність у
розробленні національного стандарту щодо виконання геодезичних розбивочних робіт і геодезичного
контролю при спорудженні об’єктів дорожнього будівництва як доповнень до основних положень
нормативних документів з будівництва доріг і транспортних споруд.
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Постановка проблеми
Сучасне будівництво автомобільних доріг і
штучних споруд неможливо уявити без інженерногеодезичних робіт. Перенесення проекту на
місцевість вимагає виконання вимірювань і побудов
з високою точністю.
Зміни у технології виконання геодезичних
робіт, що пов’язані із комп’ютеризацією галузі
геодезії, впровадженням у геодезичну практику
електронних геодезичних приладів та програм
автоматизованої обробки, вимагають впровадження
у виробництво як традиційних методів геодезичних
вимірювань, так й нових технологій і методів
виконання геодезичних робіт. Незважаючи на те, що
геодезичні роботи є невід’ємною складовою будівництва, у нормативних документах з вишукувань,
проектування та будівництва автомобільних доріг і
штучних споруд досить обмежена регламентація
змісту робіт з перенесення проектів на місцевість,
розбивочних робіт, виконавчих зйомок, геодезичного контролю якості робіт, вимог точності тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Порядок виконання інженерно-геодезичних
вишукувань
регламентується
згідно
з
[1],
ДБН А.2.1-1-2008 (Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва) та іншими нормативноправовими документами України. Розбивочні
роботи при будівництві автомобільних доріг та
штучних споруд регламентується згідно з ВСН 5-81
(Інструкція з розбивочних робіт при будівництві,
реконструкції та капітальному ремонті автомобільних доріг та штучних споруд). Відповідно до
положень ВСН 5-81 в основі організації розбивочних робіт необхідно використовувати принцип «від

загального до часткового», при якому дані роботи
виконуються з точок траси або опорної мережі при
постійному їх контролі.
Технологія
розбивочних
робіт
повинна
забезпечувати задану точність, надійність, простоту
виконання та максимальну продуктивність праці.
Нормативне забезпечення (ВСН 5-81) щодо
виконання геодезичних робіт при будівництві,
реконструкції і капітальному ремонті автомобільних
доріг і транспортних споруд є дуже застарілим та не
відповідає сучасному рівню геодезичного забезпечення будівництва.
Алгоритм
геодезичного
забезпечення
у
будівництві викладений у більш сучасних нормативних документах ДБН В.1.3-2:2010 (Система
забезпечення точності геометричних параметрів у
будівництві. Геодезичні роботи у будівництві),
ДБН А.3.1-5:2016 (Організація будівельного виробництва), ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 (Настанова з
улаштування земляного полотна автомобільних
доріг) та ін. не передбачає нормування комплексу
організаційних, технологічних, технічних та інших
заходів спрямованих на забезпечення відповідності
точності геометричних параметрів об’єктів дорожнього будівництва вимогам проєктної та нормативної документації.
В той же час галузь геодезичного виробництва
динамічно розвивається, впроваджуються сучасні
електронні прилади, нові способи виконання
геодезичних робіт, методи обробки результатів
геодезичних вимірювань, що частково відображено
у публікаціях [2–20].

Формулювання мети статті
Метою даної статті є обґрунтування доцільності удосконалення нормативного забезпечення

© Батракова А.Г., Дорожко Є.В., Захарова Е.В., Клюка О.М.

99

Комунальне господарство міст, 2021, том 4, випуск 164 ISSN 2522-1809 (Print); ISSN 2522-1817 (Online)
щодо виконання геодезичних розбивочних робіт і
геодезичного контролю при спорудженні об’єктів
дорожнього будівництва як доповнень до основних
положень нормативних документів з будівництва
доріг і транспортних споруд.

Виклад основного матеріалу
Геодезичні роботи є невід’ємною частиною
технологічного процесу будівельного виробництва,
та відносяться до основних видів робіт. Якість
дорожньо-будівельних робіт та техніко-економічні
показники автомобільних доріг пов’язані з якістю
геодезичного супроводу проєктування і будівництва
автомобільних доріг та штучних споруд.
Геодезичні роботи при будівництві автомобільних доріг та штучних споруд потрібно виконувати відповідно до єдиного для конкретного
будівельного майданчика графіка, ув’язаного зі
строками та технологією виконання загальнобудівельних, монтажних та спеціальних робіт, у
обсязі та з точністю, що забезпечують при
розміщенні та зведені об’єктів будівництва, у
відповідності з геометричними параметрами. Тому
усі етапи вишукувальних, проєктних і будівельних
робіт, пов’язаних з геодезичним забезпеченням
дорожнього будівництва, необхідно нормувати.
Розвиток технологій та методів виконання
геодезичних робіт, що пов’язані із комп’ютеризацією галузі геодезії, впровадженням у геодезичну
практику електронних геодезичних приладів та
програм автоматизованої обробки результатів вимірювань, вимагають впровадження у виробництво як
традиційних методів геодезичних вимірювань, так й
нових технологій і методів виконання геодезичних
робіт. Але, нормативні документи з інженерних
вишукувань (ДБН А.2.1-1-2008), виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві (ВСН 581, ДБН А.3.1-5:2016, ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016) не
регламентують порядок виконання геодезичних
робіт, методи обробки результатів геодезичних
вимірювань та вимоги до проекту геодезичного
виробництва.
У чинних нормативних документах майже не
відображено технології та вимог до перенесення на
місцевість планового положення основних точок
автомобільних доріг та штучних споруд, особливо
що стосується сучасного геодезичного обладнання.
При цьому особливо важливими є питання
регламентації:
– порядку створення та відновлення опорної
геодезичної мережі;
– порядку створення та відновлення геодезичної розмічувальної мережі;
– відновлення траси автомобільної дороги;
– відновлення осей мостивих переходів;
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– нівелювання відновленої траси і додаткових
реперів;
– закріплення трас, осей і опорних мереж
штучних споруд.
Регламентацію геодезичних робіт під час
влаштування земляного полотна, проїзної частини
та штучних споруд автомобільної дороги частково
відображено у Настанові з улаштування земляного
полотна автомобільних доріг (ДСТУ-Н Б В.2.332:2016) та Настанові з виконання робіт при будівництві мостів та труб (ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016),
проте зазначені документи не відображають вимог
до складу та змісту та точності виконання усього
циклу геодезичних робіт, а саме:
– підготовчих робіт;
– основних елементів розмічувальних робіт
поперечних профілів земляного полотна, розширень
і віражів, вертикальних кривих, дорожнього одягу;
– побудові опорної геодезичної мережі для
будівництва штучних споруд;
– розмічування центрів мостових опор, віадуків
та шляхопроводів;
– геодезичних робіт під час монтажу збірних
конструкцій штучних споруд.
Зважаючи на сучасний стан нормативноправового забезпечення з геодезичного супроводу
об’єктів дорожнього будівництва доцільним є
розроблення
національного
стандарту
щодо
виконання геодезичних розбивочних робіт і
геодезичного контролю при спорудженні об’єктів
дорожнього будівництва як доповнення до основних
положень
ДБН В.2.3-4:2015,
ДСТУ-Н Б В.2.332:2016 та інших нормативних документів з
будівництва автомобільних доріг і транспортних
споруд.
Під час розроблення нового стандарту
необхідно вирішити наступні завдання:
– систематизувати та узагальнити вимоги щодо
структури, змісту та порядку виконання геодезичних розмічувальних робіт, геодезичного контролю
та геодезичного моніторингу об’єктів дорожнього
господарства;
– визначити вимоги до точності геодезичних
розмічувальних робіт та виконавчого знімання під
час будівництва, реконструкції та капітального
ремонту автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них;
– впровадити в практику дорожнього будівництва сучасні методи геодезичного виробництва,
які забезпечують необхідну точність виконання
будівельних та монтажних робіт;
– забезпечити можливість застосування під час
будівництва, реконструкції та капітального ремонту
автомобільних доріг та штучних споруд сучасних
методів і засобів геодезичного супроводу будівельних робіт, які відповідають світовому рівню та
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світовим тенденціям розвитку геодезичного виробництва.
Вирішення зазначених завдань при розробці
нового нормативного документу сприятиме:
– забезпеченню якості геодезичних розмічувальних робіт, виконавчого знімання, геодезичного
контролю через унормування сучасних методів та
засобів геодезичного супроводу будівельних робіт;
– підвищенню якості будівництва автомобільних доріг загального користування і штучних
споруд;
– зростанню строку служби та забезпеченню
нормативних транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг загального користування та штучних споруд;
– удосконалення нормативної бази дорожнього
господарства.

Висновки
В умовах зростання обсягів проектування,
будівництва та капітального ремонту автомобільних
доріг необхідним є нормування усіх етапів
проектних та будівельних робіт, у тому числі,
пов’язаних з геодезичним виробництвом. У
нормативних документах з інженерних вишукувань
та будівництва автомобільних доріг (спорудження
земляного полотна, дорожнього одягу тощо) та
інших транспортних споруд фактично відсутня
будь-яка регламентація щодо змісту робіт з
перенесення проектів споруд на місцевість,
розбивочних робіт, виконавчих зйомок, геодезичного контролю якості робіт, незважаючи не те, що ці
види робіт є невід’ємною складовою будівництва
автомобільних доріг. Галузь геодезичного виробництва динамічно розвивається, впроваджуються
сучасні електронні прилади, нові способи виконання
геодезичних робіт, методи обробки результатів
геодезичних вимірювань. При цьому нормативне
забезпечення щодо виконання геодезичних робіт
при будівництві, реконструкції і капітальному
ремонті автомобільних доріг і транспортних споруд
є дуже застарілим (ВСН 5-81) та не відповідає
сучасному рівню геодезичного забезпечення
будівництва. Тому доцільним є розроблення
національного стандарту щодо виконання геодезичних розбивочних робіт і геодезичного контролю при
спорудженні об’єктів дорожнього будівництва як
доповнення до основних положень ДБН В.2.34:2015, ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 та інших нормативних документів з будівництва автомобільних доріг і
транспортних споруд.
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Геодезія та землеустрій
ANALYSIS AND GENERALIZATION OF REGULATORY SUPPORT FOR GEODESIC SUPPORT OF
ROAD CONSTRUCTION OBJECTS
A. Batrakova1, Y. Dorozhko1, Е. Zakharova1, О. Kliuka2
1
Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine
2
Mykhailo Ostrohradsky National University of Kremenchug, Ukraine
The transfer of the project to the site requires the performance of measurements and constructions with high
accuracy. Changes in the technology of geodetic works related to the computerization of geodesy, the introduction
into geodetic practice of electronic geodetic instruments and automated processing programs, require the
introduction into production of both traditional methods of geodetic measurements and new technologies and
methods of geodetic works. Despite the fact that geodetic works are an integral part of construction, in the
regulations on surveys, design and construction of roads and man-made structures quite limited regulation of the
content of work on the transfer of projects to the field, division work, executive surveys, geodetic quality control,
accuracy requirements, etc.
Given the current state of regulatory and legal support for geodetic support of road construction sites, it is
advisable to develop a national standard for the implementation of geodetic surveying and geodetic control in the
construction of road construction sites. This standard will supplement the main provisions of regulations on the
construction of roads and transport facilities.
With the growing volume of design, construction and overhaul of roads, it is necessary to standardize all
stages of design and construction work, including those related to geodetic production.
The development of technologies and methods of geodetic works related to the computerization of geodesy
requires the introduction into production of both traditional methods of geodetic measurements and new
technologies and methods of geodetic works.
Based on the analysis and generalization of regulatory support for geodetic support of design and construction
of roads and artificial structures, the need to develop a national standard for geodetic surveying and geodetic
control in the construction of road construction as a supplement to the basic provisions of regulations on road
construction and transport facilities.
Keywords: highway, construction, geodetic support, national standard, artificial construction.
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