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Анотація. Розглянуто результати дослідження середньо- та великомасштабних 
топографічних карт Криворіжжя різних років видання, що являють собою зрізи 
природного та антропогенного стану території. На основі комплексу історико-
географічних, картографічних і математично-статистичних методів просторо-
вого аналізу здійснено оцінювання різночасових картографічних матеріалів з 

огляду на їх точність, достовірність і співставлення, що дало можливість визначити карти для використання під час ретроспе-
ктивного дослідження і виконання широкого кола прикладних завдань. Для ретроспективного аналізу Криворіжжя рекомен-
довано користуватися такими картами: Генеральні плани Херсонського і Верхньодніпровського повітів (кінець XVIII ст.); 
Спеціальна карта Європейської Росії Стрельбицького (середина XIX ст.); Трьохверстова військово-топографічна карта Росій-
ської імперії (кінець XIX ст.); Карта Управління військових топографів РСЧА (початок ХХ ст.); Топокарта армії США (сере-
дина ХХ ст.); Карта Генерального штабу Збройних Сил СРСР (кінець ХХ ст.). Інші топографічні документи можна викорис-
товувати як уточнювальні з певним корегуванням у часі, просторовому стані та з урахуванням спотворення довжин. 
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Abstract. The results of the medium- and large-scale topographic maps study of Kryvyi Rih territory in different years of their publication, 
revealing the natural and anthropogenic condition of the territory, are dwelt upon in the article. The region is actually presenting a testing 
site for the long-term impact of the technosphere on the population and the environment to be studied. Spatial-temporal analysis provides 
an opportunity to completely re-examine many aspects in this problem. On the basis of complex historical, geographical, cartographic and 
mathematical-statistical methods of spatial analysis, an assessment of different cartographic materials is made from the point of view of 
their accuracy, reliability and comparability, which made it possible to select maps suitable for retrospective studies and solve a wide range 
of applied problems. It has been determined that: 

1. The topographic measurements were not highly accurate before the beginning of the 20th century. So the first maps of Kryvyi 
Rih in general were made "by hand" and their error often exceeds half a kilometer. The mensul survey, the main type of topographic survey 
in the period of the Tsarist Russia, ensured a reduction in the error for the most important objects to 50-150 meters; however, secondary 
objects (rivers, country roads, vegetation zones, etc.) were still marked arbitrarily. 

2. The standard metric system on topographic maps began to be used from the mid-30s of the 20th century. Until then, the 
distance on the terrain was measured by miles (1066, 781 m), and by English inches (2.54 cm) on maps. Consequently, it becomes 
necessary to transform units of length measures into modern indicators. In addition, it is necessary to check the scale, because it was 
of a formal nature in early topographic works. 

3. For more than two hundred years of topographic studies of the region, the maps were created in different standards. For 
example, the Schubert map is executed in a pseudoconical, equal-sized Born projection, the Strelbitsky map is a conical equal projection 
of Lambert, whereas the General Headquarters map of the USSR is a transverse cylindrical conformal map projection of Gauss-Krue-
ger. In this regard, when combining different maps, even when they are brought to the same scale, spatial shifts of the survey objects
are observed. In addition, their coordinates do not coincide, and if the latitude is not so significant, then the longitude coordinates vary 
in significant ranges. This is due, first of all, to the change in the basic meridian, from which the longitude reading was taken. 
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4. In compiling the majority of topographic maps of the region, earlier cartographic materials were widely used, which were 
updated with some degree of detail. As a result, many of the maps do not reflect the actual situational picture of the terrain at the time 
of their creation. 

Carrying out a retrospective analysis of Kryvyi Rih territory on the basis of a detailed study of the above-mentioned topographic 
items using GIS is the prospect of the further research. 

 
Keywords: time-lapse topographic maps, Kryvyi Rih territory, accuracy, authenticity, retrospective studies. 

 

Вступ. Нині накопичено значний фактичний ма-
теріал, який усебічно характеризує розвиток при-
родних і соціально-економічних процесів нашої 
планети. При цьому особливого значення набу-
вають джерела, що розкривають просторово-те-
риторіальні параметри цих процесів, пов’язані з 
певними часовими проміжками. До таких джерел 
належать насамперед картографічні матеріали. 

Карти різних років видання – це різноча-
сові моделі фізико-географічного стану терито-
рії, які являють собою початкову інформацію для 
оцінювання й дослідження процесу освоєння 
природних ландшафтів. Саме карта є первинним 
інструментом оцінювання господарського перет-
ворення території, тому що, ще не маючи фізич-
них і хімічних аналізів, людина почала фіксувати 
динаміку навколишнього середовища за допомо-
гою мови карт (Sossa, 2007). 

Як результат останнім часом серед дослід-
ників багатьох країн (В. Гниловський, М. Тихо-
мирова, А. Тулохонов, Л. Безкровний, К. Салі-
щев, Б. Рибаков, Е. Романенко, А. Бешенцев, 
K. Остафін, M. Івановськи, Дж. Козак, Ю. Джимі, 
Д. Кейм, A. Псомас, K. Остапович та ін.) 
(Kholoshyn, 2016) набуває популярності ретро-
спективний аналіз різночасових картографічних 
матеріалів задля виявлення еволюції природи, 
населення і природокористування різноманітних 
регіонів світу. На думку В. Владимирова 
(Vladimirov, 1995), карта стає і результатом, й 
ілюстрацією, і способом візуалізації результатів 
дослідження, і власне засобом аналізу. Відбува-
ється перехід від карти, що є ілюстрацією, до ка-
рти – аналітичного інструмента. 

У зв’язку з цим набуває актуальності пи-
тання детального вивчення та оцінювання наявних 
різночасових картографічних документів, з пози-
ції їх точності, достовірності й порівняння, бо це 
визначає, у кінцевому результаті, їх придатність 
для проведення ретроспективних досліджень. Це 
тим більш актуально, якщо врахувати той факт, 
що в різні періоди у топографії під час проведення 
зйомок і побудови карт кардинально змінювалася 
методика і технічне обладнання, що використову-
валося. 
Мета роботи – встановити еволюцію картогра-
фічних зображень Криворіжжя (Україна, Дніпро-
петровська область), наявних у вільному доступі. 
Вибір цього регіону як об’єкта дослідження не 
випадковий. Адже Криворіжжя – це фактично 

полігон, де вивчається багаторічний вплив тех-
носфери на населення і довкілля. Просторово-ча-
совий аналіз дає можливість по-новому розгля-
нути багато аспектів цієї проблеми. 

В основу дослідження покладено серед-
ньо- та великомасштабні топографічні карти ре-
гіону, видані у XVIII–XX столітті. у паперовій та 
електронній формах (табл. 1). Крім цього, додат-
ково були використані сучасні супутникові зні-
мки та історичні документи різних періодів. 
Методи дослідження. Для виконання поставле-
них завдань застосовано методи, що належать до 
різних напрямів сучасної науки: 

1. Історико-географічні дослідження охоп-
лювали аналіз різнопланових об’єктів в історич-
ному ракурсі (із залученням історичних докуме-
нтів), які відображені на картах, що і забезпечило 
можливість більш точного визначення часового 
діапазону проведення зйомки. 

2. Картографічні дослідження акцентува-
лися на аналізі математичної основи карт (масш-
таб, проекції, координатна сітка), враховуючи 
особливості картоскладання та умовних позна-
чень періоду, що аналізується. Це дозволило оці-
нити можливості порівняння різночасових топо-
графічних матеріалів. 

3. Просторовий аналіз охоплював порів-
няння характерних деталей місцевості на старих і 
сучасних топографічних матеріалах із використан-
ням комп’ютерної техніки для оцінювання досто-
вірності карт. 

4. Математично-статистичне визначення 
точності топографічних карт базується на мето-
диці, яку запропонували С. Смекалов та Д. Федо-
ров в археологічних дослідженнях (Smekalov, Fe-
dorov, 2004). Вона дозволяє оцінити величину 
похибок, що можуть виникнути під час викорис-
тання карти. Головне в методиці – оцінювання 
середніх похибок визначення відстані між опор-
ними точками й порівняння їх з еталонними по-
казниками. За еталонний показник беруться дані 
відстаней, що були отримані з карти Генераль-
ного штабу СРСР масштабу 1 : 100 000 (1990 р. 
випуску). Їх точність була перевірена за допомо-
гою аналізу супутникових знімків. Опорними то-
чками стали об’єкти, які позначені й однозначно 
читаються на всіх порівняльних картах. Так, 
були прийняті позначення населених пунктів 
Аннівка, Мар’янівка, Трудолюбівка, Катерині-
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вка (на деяких картах Єкатеринівка) (рис. 1). То-
чність топографічних карт оцінювалась середнім 
показником шести значень відносних похибок 
визначення відстані між даними опорними точ-
ками. 
Результати та їх аналіз. До перших картографі-
чних творів, на яких були показані криворізькі 
землі, належать Генеральні плани Херсонського й 

Верхньодніпровського повітів. Точний час їх ук-
ладання невідомий, тому що вони були створені 
під час складання Плану Генерального Межу-

вання (ПГМ) Російської імперії (всього по 35 гу-
берніях) з 1766 року й аж до середини ХІХ ст. 
Однак, якщо проаналізувати хутори й села, зо-
бражені на даних планах, зіставити їх з історією 
розвитку регіону (Istorychna entsyklopediya Kryv-
orizhzhya, 2007), можна з високою достовірністю 
датувати плани 1770-ми роками. 

Метою ПГМ було точне встановлення меж 
земельних володінь як приватних осіб, так і об-
щин, міст, церков та інших власників землі з 
прив’язкою до місцевості. Крім кордонів межу-
вання, на планах спеціальними умовними позна-
ченнями відтворені характерні особливості рель-
єфу місцевості (яри, балки, пагорби тощо), ве-
ликі гідрологічні об’єкти (річки й озера), рослин-
ність (ліси, сади, луки тощо), а антропогенні 

об’єкти подані дорогами (повітовими, губернсь-
кими, волосними), населеними пунктами (хуто-
рами, селами, поштовими станціями тощо), релі-
гійними об’єктами (церквами, монастирями 
тощо) і низкою інших. 

Треба зауважити, що на момент складання 
ПГМ умовні знаки не були офіційно узаконе-
ними, тому укладачі планів межування прагнули 
у формі знака максимально передати зовнішній 
вигляд реального об’єкта, але не завжди їх можна 
однозначно трактувати. 

Кожний план повіту виконаний кольором і 
складається з кількох частин, намальованих від 
руки, без точної топографічної прив’язки, у масш-
табі 1 : 84 000 (двоверстовий). Як результат – не-
висока точність цих картографічних творів у відо-
браженні ситуації на місцевості. Доказом є прове-
дене порівняння фрагментів конфігурації русел 
річок Інгулець і Саксагань на ПГМ та Карті Ге-
нерального штабу СРСР (рис. 2). Порівняння 
здійснювалося за ділянками русел, які не підда-
лися антропогенним змінам. Середня відносна по-
хибка для ПГМ не визначалась через відсутність 
позначення населених пунктів, що були прийняті 
як опорні точки. 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема розташування опорних точок для оціню-
вання точності різночасових топографічних карт Криворі-
жжя 

Рис. 2. Фрагменти русла річки Саксагань нанесені на Гене-
ральному плані Верхньодніпровського повіту (ліворуч) й Ка-
рті Генерального штабу СРСР (праворуч) 

 
Територія Криворіжжя на момент скла-

дання Генеральних планів Херсонського й Верх-
ньодніпровського повітів відрізняється незнач-
ною заселеністю. Показано лише декілька спору-
джень, що стояли окремо і призначення яких не 
відображено. 

Загалом, аналізуючи різночасові картогра-
фічні матеріали, особливу увагу треба звертати 

на той факт, що дата видання більшості карт 
Криворіжжя не відповідає часові проведення то-
пографічних зйомок. У більшості випадків осно-
вою для карт, що видаються, стають більш давні 
картографічні матеріали, в які вносяться певні 
зміни та уточнення. І цей період невідповідності 
може коливатися від 10 до 30 років (див. таб-
лицю). 
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Таблиця.  Історія топографічних досліджень Криворіжжя 
 

Назва карти Роки створення Масштаб карти Середня від-
носна похи-

бка, % 
Генеральні плани Херсонського й 
Верхньодніпровського повітів (час-
тина III) 

Кінець XVIII ст. 1 : 84  000  
(в 1 англійському 

дюймі – 2 російські вер-
сти) 

- 

План урочища Кривий Ріг  
(реставрація А. Попова) 

Відтворена в 1961 р. на основі 
плану 1780 р. 

1 : 16 800 
(в 1 англійському 

дюймі – 200 сажнів) 
- 

Карта Речі Посполитої 
(аркуш 16) 

Кінець XIX ст., 
на основі карти ХVI ст. 

1 : 175 000 5,8 

Спеціальна карта Західної  частини 
Російської Імперії Ф. Шуберта  
(аркуш XLVI) 

1849 р. 
1 : 420 000 

(1 англійському дюймі –  
10 російських верст) 

8,3 

Спеціальна карта Європейської Росії 
Стрельбицького (аркуш 47) 

1865 р. 1 : 420 000 
(в 1 англійському 

дюймі –  
10 російських верст) 

6,5 

Трьохверстова військово-топографі-
чна карта Російської імперії 
(ряд XXVII арк. 11, 12;  
ряд XXVIII арк. 11, 12)  

1863–1869 рр. 

1 : 126 000 
(в 1 англійському 

дюймі –  
3 російських версти) 

2,1 

Карта Криворізького рудного району 
В. Тарасенка 

1914 р. 

1 : 126 000 
(в 1 англійському 

дюймі –  
3 російських версти) 

- 

Карта німецької армії 
(арк. XXVII) 

1917 р. 

1 : 126 000 
(в 1 англійському 

дюймі – 
3 російських версти) 

2,1 

Карта Управління військових топо-
графів РСЧА (арк. L-36-7-В) 

1930 р. 1 : 50 000 - 

Геологічна карта Світальського, 
Фукса 

1931 р. 1 : 21 000 - 

Карта Генерального штабу Червоної 
армії (арк. L-36-7)  

1941 р., за картою масштабу  
1 : 50 000 видання 1931 р. 
з використанням матеріалів 1941 р. 

1 : 100 000 1,9 

Карта німецької армії 
(арк. L-36-7-В) 

1942 р., на основі карти 1930 р. 
1 : 50 000 - 

Тактична карта німецької армії 
(арк. Х-48) 

1942 р., на основі карти 1934 р., 
оновлена в 1941 р. 

1 : 300 000 2,4 

Карта німецької армії 
(арк. L-36-7-В) 

1944 р., на основі карти 1930 р. з 
використанням матеріалів 1941–

1944 рр. 
1 : 50 000 - 

Топокарта армії США 
(арк. NL 36-2)  

1955 р., за картою 1943 р. з допов-
неними результатами аерозйомки 

1 : 250 000 1,7 

Карта Генерального штабу ЗС СРСР 
(арк. М-36-140, L-36-7, L-36-8)  

1990 р., за картою масштабу  
1 : 50 000 видання 1953 р., оновле-
ної в 1985–1987 рр. 

1 : 100 000 0 

Виняток становить План урочища Кривий 
Ріг, укладений краєзнавцем А. Поповим у 1961 
році шляхом реконструкції плану 1780 року на 
основі детального аналізу численних історичних 
документів Криворізького краєзнавчого музею. 

Виконаний у масштабі 1 : 16 800 (в 1 анг-
лійському дюймі – 200 сажнів), цей картографіч-
ний документ вирізняється схематичністю і, го-
ловним чином, має історичне значення. На плані 
відмічені русла річок Інгулець і Саксагань, ба-
лки, яри, обриви, а також переважна рослинність. 
Антропогенні об’єкти представлені дорогою 

Кременчук – Олександр-шанц (Херсон) і спору-
дженням кінно-поштової станції, яка, як вважає 
багато істориків, поклала початок розвитку міста 
Кривий Ріг (рис. 3). 

Найдетальніший картографічний доку-
мент того періоду, що відображає територію 
Кривого Рогу, – 16-й аркуш Карти Речі Поспо-

литої (масштаб 1 : 175 000). Найважливіші 
об’єкти зображувалися на карті з використанням 
топографічної зйомки. Звичайно, точність її істо-
тно поступається точності сучасної топографії. 
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Так, середня відносна похибка визначення відс-
тані склала 5,8 %, що для великомасштабної ка-
рти є істотно завищеним показником, але для 
того часу це був справжній прорив. Як результат, 
на згаданій карті з’явилася координатна сітка. 

Сумніви викликає дата створення цього 
картографічного твору. Згідно з титульною сто-
рінкою – це ХVІ століття, та якщо звернути увагу 
на позначення території Кривого Рогу (рис. 4), 
чітко видно, що це досить розвинене поселення з 
двома церквами (кам’яною та дерев’яною). Але, 
за свідченнями історичних документів 
(Istorychna entsyklopediya Kryvorizhzhya, 2007), 

кам’яна церква у Кривому Розі була побудована 
в 1863, а дерев’яну розібрали в 1871 році. Отже, 
можна припустити, що саме в цей період і була 
проведена зйомка згаданого регіону, що уточню-
вала картографічну основу, яка датувалася ХVІ 
століттям. 

На карті показано населені пункти, до-
роги, великі гідрологічні об’єкти. Нанесено ко-
ординатну сітку з кроком 1° і по периметру ра-
мки подано розбивку градусів через 2'. Відлік до-
вготи відбувається від Парижа. Виконання ка-
рти – чорно-біле. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент Плану урочища Кривий Ріг, складеного А. Поповим у 1961 р. шляхом реконструкції плану 1780 р. 
 
Першою картою Криворіжжя, побудованою під 
час проведення топографічної зйомки методом 
тріангуляції (з використанням тріангуляційної 
сітки), була Спеціальна карта Західної частини 
Російської Імперії, а саме аркуш XLVI. Зйомки 
були проведені під керівництвом генерал-лейте-
нанта Шуберта, першого директора Корпусу вій-
ськових топографів, тому в літературі її часто на-
зивають «картою Шуберта». 
Зйомки карти проводилися з 1821 по 1839 рік, 
але топографічне видання аркуша XLVI дату-
ється 1849 роком. Масштаб карти 1 : 420 000 (в 
одному англійському дюймі – 10 російських 
верст, карти такого масштабу називали «десяти-
верстовкою»). Документ створений у псевдоко-
нічній, рівновеликій проекції Борна в кольоро-
вому виконанні. Відлік довготи відбувається від 
Ферро. Координатна сітка з кроком 1°, розбивка 
градусів через 5'. 

На карті умовними знаками (легенда 
включає 46 позицій) позначені адміністративні 
кордони (державний, губернські і повітові), еле-
менти рельєфу, річки і струмки, населені пункти 
(з розбивкою шрифту підпису за їх величиною і 
вказуванням кількості дворів), а також такі 
об’єкти: релігійні споруди, корчми, постоялі 
двори, заводи і фабрики. 

Порівнявши зображення території Кри-
воріжжя на Карті Речі Посполитої (рис. 4) та 
Спеціальній карті Західної частини Російської 

Імперії (рис. 5), можна відмітити високий ступінь 
схожості в деталях. Це і зображення русел річок, 
конфігурація доріг та розташування споруд (ра-
зом із церквами), що вказує як на близькість ча-
сового діапазону проведення зйомки, так і на за-
позичений матеріал із більш ранніх топографіч-
них творів. 
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Рис. 4. Поселення Кривий Ріг на фрагменті 16 аркуша Ка-
рти Речі Посполитої (кінець ХVIII ст., на основі карти 
VI ст.) 

Рис. 5. Кривий Ріг на фрагменті аркуша XLVI Спеціаль-
ної карти Західної частини Російської Імперії 

Наступним у хронологічному порядку кар-
тографічним виданням, на якому зображено Кри-
воріжжя, була Спеціальна карта Європейської 

Росії, яку створили через 20 років після карти 
Шуберта, а саме з 1865 по 1871 рік. Видання цієї 
карти відбулося у зв’язку з застарілими даними 
карти Шуберта і з появою гострої необхідності у 
зручнішій й сучасній карті, яка могла б служити 
для військових цілей (Pavlova, 1970). Очолював 
редакцію капітан Генерального штабу російської 
армії І. Стрельбицький. У науковій літературі 
Спеціальну карту Європейської Росії часто нази-
вають «картою Стрельбицького». 

Як і карта Шуберта, це середньомасштабна 
десятиверстова карта (М 1 : 420 000), але її вико-
нано в конічній рівнокутній проекції Ламберта, а 
відлік довготи відбувається від Пулковської об-
серваторії. Координатна сітка з кроком 30', з ро-
збивкою по периметру рамки через 3'. 

Карта Стрельбицького відрізняється більш 
високою точністю і детальністю. Так, середня 
відносна похибка визначення відстаней склала 
6,5 %, проти 8,3 % у карті Шуберта. Для серед-
ньомасштабної карти, з урахуванням особливос-

тей картоскладання цього періоду, це досить га-
рний показник. На ній зображені адміністративні 
кордони (державний, губернські, обласні, пові-
тові, окружні), дороги (від шосейних до селищ-
них), населені пункти (від міст до поселень з 30 
та більше дворами) та основні інфраструктурні 
об’єкти (монастирі, церкви, мечеті, постоялі 
двори, таможні, маяки, заводи, фабрики, інші ва-
жливі споруди). Докладно показана гідрографія. 
Рельєф позначений штрихами, якими указуються 
балки та пагорби. 

Кривий Ріг зображено на 47-му аркуші, ви-
даному в 1865 році. Територія поселення суттєво 
розширилася і перевищила 600 дворів (рис. 6). 
На відміну від попередніх картографічних доку-
ментів, наявні істотні відмінності у деталях: це 
розташування русел річок Інгулець і Саксагань, 
доріг, характер відображення рельєфу у районі 
проведення зйомки. 

Свою практичну значимість десятиверс-
това карта Стрельбицького не втратила до 30-х 
років ХХ століття. Вона служила основою для 
багатьох тематичних карт Європейської Росії, зо-
крема – геологічної (Sossa, 2007; Kholoshyn, 
2016). 
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Рис. 6. Кривий Ріг на фрагменті аркуша 47 Спеціальної карти 

 
Першою великомасштабною картою ХІХ 

століття з відображенням території Криворіжжя 
була Трьохверстова військово-топографічна ка-
рта Російської Імперії. Іноді її називають «кар-
тою Шуберта», але це не так. Зйомки трьохверс-
тової карти проводились із середини ХІХ і про-
довжувалась практично до початку ХХ століття. 
Ф. Шуберт уже не брав участі у проведенні цих 
робіт. 

Аркуші карти пронумеровані двома двоз-
начними цифрами, що вказують ряд і місцезна-

ходження карти в ряду. Криворізькі землі знай-
шли своє відображення в ряду XXVII аркуші 11, 
12 і ряду XXVIII аркуші 11, 12, що вперше видані 
1865 році. Треба мати на увазі, що є декілька ва-
ріантів карти залежно від року видання. Вони до-
сить істотно відрізняються один від одного. Так, 
порівнюючи трьохверстові карти видання 1888 й 
1916 років (рис. 7), бачимо різницю у зображенні 
населених пунктів, доріг (у тому числі й залізни-
чних), а також об’єктів інфраструктури (млини, 
церкви, постоялі двори тощо). 

 

           
Рис. 7. Кривий Ріг на фрагментах Трьохверстової військово-топографічної карти Російської імперії 1888 (ліворуч) й 1916 
(праворуч) років видання 
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Масштаб трьохверстової карти 1 : 126 000 
(в 1 англійському дюймі 3 російські версти). По-
будована вона в проекції Бонна. Відлік довготи – 
від Пулковської обсерваторії. Карта, як правило, 
видавалась двома кольорами: чорна прорисовка 
на жовтому фоні. Рельєф позначений за шкалою 
Лемана, а висота – у сажнях. Лінії координатної 
сітки проведені через 20', з розбивкою по пери-
метру рамки через 1'. Крім того, на внутрішній 
рамці карти є координатна розбивка довготи від 
Парижа. 

Оверлей трьохверстової карти із сучасною 
картою Криворізького району продемонстрував, 
що точність у відображені об’єктів картографу-
вання на трьохверстівці коливається від 40 до 
350 метрів. Підтвердження цього – мала вели-
чина середньої відносної похибки визначення ві-
дстані – 2,1 %, а це, враховуючи специфіку мен-
зульної зйомки (основного виду топографічної 
зйомки для цього періоду) й колосальні обсяги 
проведених робіт, гарний показник. 

Для свого масштабу Трьохверстова війсь-

ково-топографічна карта Російської Імперії від-
різняється чіткістю, що нерідко викликає певні 
складності під час її читання. На карті зобра-
жено: населені міста від найменших (менше ніж 
20 дворів); більшість доріг (від залізничних до лі-
сових і польових); рослинність (ліси, кущі, луки 
тощо); докладна гідрографія, окремі споруди та 
забудовані квартали і т. п. Точкові об’єкти пред-
ставлені постоялими дворами, харчевнями, цер-
квами, монастирями та ін. Для цього використо-
вувалися розроблені умовні позначення 
(Levitsky, 1907). 

Кривий Ріг на трьохверстовій карті пока-
зано промисловим містечком, що нараховувало 
770 дворів, навколо якого розташовані рудники. 

Висока якість Трьохверстової військово-

топографічної карти Російської Імперії була ви-
знана не тільки російськими топографами, а й ба-
гатьма зарубіжними. Вона лягла в основу бага-
тьох іноземних картографічних творів, перевида-
валася також у Радянському Союзі до 30-х років 
ХХ століття (Sossa, 2007). 

Так, наприклад, німецька карта 1917 року 
видання являє собою точну копію російської 
трьохверстівки. Навіть нумерація аркушів у ній 
ідентична. Основна відмінність цієї карти лише у 
підписах німецькою мовою і в нанесенні умов-
них позначень, бо в оригіналі вони відрізняються 
від прийнятих у Німеччині. Як результат, сере-
дня відносна похибка визначення відстаней ста-
новить 2,1 %, як в оригіналі. 

Тривалий час трьохверстова карта викори-
стовувалася як основа й для створення різнома-
нітних тематичних карт. Карта Криворізького 

рудного району, складена у 1914 році професо-
ром В. Тарасенком – яскравий приклад такого ка-
ртографічного документа. Використовуючи 
трьохверстову карту, автор наніс виходи граніт-
них і діоритових порід, а також діабазів. Крім ге-
ологічної складової, на частково оновленій карті 
зображені населені пункти із забудованими ква-
рталами, дороги й гірничі виробки (кар’єри, 
шахти й виїмки для видобутку піску, глини, вап-
няку). Інфраструктурні об’єкти представлені це-
рквами, заводами, цвинтарями, млинами, коло-
дязями, бойнею, залізничними станціями тощо. 
Крім того, виділено балки й кургани в районі 
проведення тематичної зйомки. 

Карта Криворізького рудного району збе-
регла масштаб оригіналу – 1 : 126 000. Лінії ко-
ординатної сітки проведені по довготі через 9', а 
по широті – через 5'. Розбивка по периметру ра-
мки через 1'. Відлік довготи – тільки від Пулков-
ської обсерваторії. 

До середини 30-тих років ХХ століття ра-
дянські топографи перевидавали російські карти 
у старих верстових масштабних рядах (Sossa, 
2007). У них вносилися тільки зміни й уточ-
нення, при цьому широко застосовувалася аеро-
фотозйомка. 

Суттєві зміни в топографії СРСР й України 
відбулися наприкінці 1930-х років. Була введена 
метрична система вимірів і єдина система прямо-
кутних координат Гаусса-Крюгера. Для Криворі-
жжя першим прикладом таких змін стало видання 
Управлінням військових топографів Робітничо-
селянської Червоної Армії (РСЧА) у 1930 році ве-
ликомасштабної карти. Карта була створена на ос-
нові проведення мензульної зйомки 1925 року з 
рекогносцировкою за даними аерофотозйомки.  

Масштаб карти М 1 : 50 000. Лінії парале-
лей і меридіанів являють собою внутрішню ра-
мку аркуша карти, що обмежують картографіч-
ний вигляд. Відстань між паралелями 10', а мери-
діанами – 15'. Розбивка по периметру рамки че-
рез 1'. Відлік довготи від Гринвіцького мериді-
ана. На карту нанесена сітка прямокутних коор-
динат Гаусса-Крюгера (кілометрівка). Рельєф мі-
сцевості зображений за допомогою горизонта-
лей, проведених через 10 метрів. Для визначення 
крутизни схилів використовувалася шкала закла-
день, яка була новиною для топографічних карт 
того часу. 

Для системи позначення аркушів Карти 
Управління військових топографів РСЧА вперше 
використано радянську систему розграфлення й 
номенклатури топографічних карт залежно від 
розташування зображеної на аркуші території й 
масштабу карти. Ця система розграфлення існує 
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й досі (Alekseyev, 2007). Так, Кривий Ріг зобра-
жений на аркуші L-36-7-В. 

Виходячи з масштабу, карта характеризу-
ється високою детальністю у зображенні 
об’єктів. Це стосується не тільки забудови тери-
торії міста, а й кордонів кар’єрів, відвалів, сіль-
ськогосподарських угідь. Точковими об’єктами 
позначені шахти, школи, церкви, заводи тощо. 

Ця карта лягла в основу більшості інших, 
пізніших картографічних документів. Так, на-
приклад, у пояснювальному надписі на Карті 

Генерального штабу Червоної Армії, яка була ви-
пущена у 1941 році в масштабі 1 : 100 000 ука-
зано, що вона складена за картою масштабу 
1 : 50 000 (видання 1931 р.) з використанням ма-
теріалів на липень 1941 року. Повний у зобра-
женні збіг об’єктів картографування, що спосте-
рігаються за порівняння ідентичності фрагментів 
цих карт, приведених до одного масштабу, став 
цьому підтвердженням (рис. 8). 

 

            
Рис. 8. Порівняння двох просторово ідентичних фрагментів на карті масштабу 1 : 50 000 Управління військових топографів 
РСЧА 1930 р. видання (ліворуч) і карті масштабу 1 : 100 000 Генерального штабу Червоної Армії (праворуч), зведених до 
одного масштабу 

Оновлення карти 1941 року неістотне і 
мало чим відрізняється від оригіналу. Навіть Ка-
рачунівське водосховище (рік його наповнення 
1932) не зображено на ній. Це пов’язано, голов-
ним чином, з поспішністю її створення, оскільки 
територія картографування була фронтовою зо-
ною. Основним методом уточнення була аерофо-
тозйомка. Крім зменшення масштабу, математи-
чна основа карти зазнала таких змін: відстань 
між паралелями 20', меридіанами 30', крок сітки 
кілометрових квадратів – 2 км. Вказано, що маг-
нітне схилення східне − 3°11', зближення мериді-
анів також східне − 0°11'. Горизонталі проведені 
через 20 метрів. Карта відрізняється високою то-
чністю – середня відносна похибка – 1,9 %. 

Трофейні карти Червоної Армії були вико-
ристані німецькими картографами генштабу Лю-
фтваффе для створення своїх карт, необхідних 
для ведення воєнних дій на території СРСР. При 
цьому перші німецькі карти 40-х років ХХ сто-
ліття були точною копією радянських карт. Так, 
наприклад, аркуш L-36-7-В Карти німецької ар-

мії 1942 року видання, відрізняється від аркуша  

L-36-7-В Карти управління військових топогра-
фів РСЧА 1930 року видання тільки дублюванням 
географічних назв німецькою мовою, наявністю 
основних умовних позначень (дороги, населені 
пункти, гідрографія) і перекладом скорочень. 

Але за період окупації німецькі топографи 
внесли значні зміни у картографування Криворі-
жжя. Так, наприклад, істотних оновлень зазнала 
карта масштабу 1 : 50 000. Її уточнена версія була 
видана у Німеччині 1944 року. Залишивши в основі 
радянську карту 1930 року, але використовуючи 
комбінацію великомасштабної топозйомки й аеро-
зйомки, картографи Люфтваффе досить точно ві-
добразили ситуаційну картину території Кривого 
Рогу (аркуш L-36-7-В) на той період. 

Для стратегічного управління окупованим 
Кривим Рогом німецькі топографи у 1943 році 
видали план міста масштабу 1 : 15 000. Основою 
його, знову ж таки, стала Карта управління вій-

ськових топографів РСЧА масштабу 1 : 50 000 
1930 року видання, уточнена за допомогою аеро-
фотозйомки. Звичайно, цей картографічний до-
кумент не відповідає всім вимогам, які висува-
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ються для топографічних планів даного масш-
табу, тому що він отриманий шляхом механіч-
ного збільшення масштабу із карти, що характе-
ризується більш низьким ступенем детальності 
відображення реальних об’єктів. Так, наприклад, 
відсутні підписи назв вулиць (є тільки алфавіт-
ний покажчик основних вулиць із зазначенням 
квадрата розташування), умовними позначен-
нями відображено переважно просторове знахо-
дження тільки таких площинних об’єктів як жи-
тлові квартали, зелені зони, ліси, сади, цвинтарі, 
кар’єри, відвали. Інфраструктурні об’єкти міста 
(за винятком церков, шкіл і лікарень) на плані 
практично не деталізовані. Надписи виконано ні-
мецькою мовою. 

Відстань між паралелями плану 6', мериді-
анами 10', крок сітки кілометрових квадратів – 
1 км. Горизонталі проведені через 5 метрів. 

Якщо німецький план міста порівняти з 
близькою за масштабом (1 : 21 000) геологічною 
картою Світальського і Фукса, випущеною в 
1931 році, то, незважаючи на її тематичну спря-
мованість, цей документ характеризується біль-
шою детальністю у відтворенні багатьох об’єктів 
топографування. На карті докладно позначено не 
тільки забудовані квартали, а й окремо розташо-
вані точкові об’єкти: споруди, колодязі, млини 
тощо. 

Для оперативного управління військами 
топографи Люфтваффе перед окупацією СРСР 
видали середньомасштабні (1 : 300 000) тактичні 
карти Східної Європи. Створюючи їх, вони вико-
ристали радянські картографічні документи 1933 
й 1937 років, оновлені у 1941 році. Кривий Ріг зо-
бражено на аркуші Х 48, виданому вже в 1942 
році. До наших днів дійшла версія карти, на яку 
нанесено місцезнаходження складів будівельних 
матеріалів у районах, що прилягали до міста. 

Карта має розмір 2° довготи й 1° широти. 
Розбивка по периметру рамки 5'. Відлік довготи 
від Гринвіцького меридіана. Крок сітки Гаусса-
Крюгера – 10 км. Горизонталі проведені через 20 
метрів. Виконання – кольорове, німецькою мо-
вою. Середня відносна похибка – 2,4 %. 

Карта детальна. Відображено більшу кіль-
кість об’єктів, що мають воєнно-стратегічне зна-
чення: населені пункти й дороги, характерні 
ландшафти (степ, болото, ліси тощо), гідрогра-
фія (річки, озера, джерела, колодязі тощо), по-
штові та телеграфні станції, шахти, заводи, цер-
кви тощо, але ситуативний аналіз показав, що ка-
рта має значну кількість неточностей. 

Істотно точніша для регіону карта (аркуш 
NL 36-2) масштабу 1 : 250 000, що входить до се-
рії карт № 501 американської армії. Ця серія то-
пографічних документів, випущена топографами 

картографічної служби Інженерного корпусу ар-
мії США під час холодної війни (1952–1958 рр.), 
охоплює всю територію Східної Європи. 

Для їх створення використано різноманіт-
ний картографічний матеріал: карти РСЧА масш-
табом 1 : 50 000 й 1 : 100 000 1930 – 1944 років; 
німецькі карти масштабом 1 : 100 000 й 1 : 300 000 
1942–1944 років. Оновлення відбувалося на ос-
нові аерофотознімків 1943 року. Генералізація ка-
ртографічного зображення, пов’язана з переходом 
від великомасштабних карт до середньомасштаб-
них, забезпечила високу точність нанесення 
об’єктів зйомки. Незважаючи на те, що аркуш 
NL 36-2 карти був виданий у 1955 році, стан міс-
цевості у часовому діапазоні відповідає 1935–
1941 рокам. 

Відстань між паралелями 1°, а меридіа-
нами 2°. Традиційна розбивка по периметру ра-
мки відсутня, лише на паралелях і меридіанах є 
мітки через кожні 15'. Відлік довготи від Гринві-
цького меридіана. Слід зауважити, що для побу-
дови карти використана UTM-система коорди-
нат (Universe Transverse Merkator). Крок сітки – 
10 км. Є три лінійні масштаби: для вимірювання 
в статутних милях (1 миля =1,609 км), кіломет-
рах і навігаційних милях (1 миля = 1,852 км). Ма-
гнітне схилення східне – 4°15', зближення мери-
діанів також східне – 0°05'. Суцільні горизонталі 
проведені через 20 метрів, а додаткові – через 10. 

Карта Американської армії має велику то-
чність (середня відносна похибка 1,7 % !) навіть у 
позначенні дрібних деталей. Так, крім великих на-
селених пунктів і стратегічно важливих доріг, на 
карті зображено невеликі села й хутори, ґрунтовні 
й польові дороги, джерела й струмки, болота, ліси, 
сади тощо. Для їх зображення використано умовні 
знаки, прийняті у США, але їх прочитання не ви-
кликає труднощів, бо вони схожі з позначеннями, 
прийнятими в Україні, а крім того, є легенда. Ка-
рта кольорова, англійською мовою. 

Після закінчення Другої світової війни в 
СРСР велику увагу було приділено топографіч-
ній зйомці території країни. Багаторічним підсу-
мком цієї роботи стало складання у кінці 1990-х 
років великомасштабної Карти Генерального 

штабу Збройних Сил СРСР масштабу 1 : 100 000. 
Зйомками була покрита практично вся територія 
Радянського Союзу. До цього часу вона являє со-
бою найбільш докладний картографічний доку-
мент і для сучасної України. Необхідно зазна-
чити, що ця карта визнана у всьому світі топогра-
фічним твором найвищої якості, точності й дос-
товірності, популярним у багатьох країнах, у 
тому числі – США (Kudryavtsev, 1980) 

Територія Криворіжжя відтворена на арку-
шах М-36-140, L-36-7 і L-36-8, виданих у 1990 
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році. Основою для складання послужила карта 
масштабу 1 : 500 000, створена на матеріалі зйо-
мки 1950 – 1953, 1962, 1963 років, оновлена у 
1985 –1987 роках. Тобто стан місцевості відпові-
дає 1983 року. 

Карта виконана у поперечній циліндричній 
рівнокутовій картографічній проекції Гаусса-
Крюгера і має розмір 30' довготи і 20' широти. 
Розбивка по периметру рамки 1'. Використана 
система координат 1942 року (СК – 42) з ураху-
ванням довготи від Гринвіцького меридіана. 
Крок сітки Гаусса – Крюгера – 2 км. Розбивка по 
периметру рамки через 1'. Горизонталі проведені 
через 20 метрів. Магнітне схилення не вказане, 
оскільки це район магнітної аномалії. Зближення 
меридіанів східне 0°11'. Виконання карти – ко-
льорове. 

Карта виконана з дотриманням вимог «Ос-

новного положення щодо змісту топографічних 
карт масштабів 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 

1 : 200 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000» (Osnovnye 
polozheniya po soderzhaniyu topograficheskih kart 
masshtabov 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 
1 :  200 000, 1 : 500 000 i 1 : 1 000 000. GKINP-30. 
Utverzhdeny VTU i GUGK, 1976; 1977). На ній зо-
бражені: дорожня сітка, населені пункти, проми-
слові, сільськогосподарські та соціально-культу-
рні об’єкти, рельєф, гідрографія, рослинний пок-
рив тощо. 

Нині існує досить багато карт та планів 
м. Кривий Ріг. Це різноманітні карто-схеми, ін-
терактивні й навігаційні карти, в’ювери тощо. Їх 
основне призначення – пошук вулиць, будинків, 
різноманітних промислових і соціально-культур-
них закладів, тобто більшість – це довідникові 
картографічні документи, що не належать до ка-
тегорії топографічних. 
Висновки. 1. До початку ХХ століття топо-
графічні вимірювання не мали високої точності. 
Так, перші карти Кривого Рогу загалом будува-
лися «від руки» і їх похибка нерідко перевищує 
півкілометра. Використання мензульної зйомки, 
основного виду топографічної зйомки в період 
царської Росії, дало змогу зменшити похибку для 
найважливіших об’єктів до 50–150 метрів, але 
другорядні об’єкти (річки, селищні дороги, зона 
рослинності тощо) були нанесені досить умовно. 

2. Стандартна метрична система на топо-
графічних картах стала використовуватися із се-
редини 30-х років ХХ століття. До цього часу 
відстань на місцевості вимірювалась верстами (1 
066,781 м), на карті англійськими дюймами 
(2,54 см). Це викликає необхідність переведення 
одиниць вимірювання довжини в сучасні показ-
ники. Крім того, необхідно перевіряти масштаб, 

бо на ранніх топографічних творах він мав фор-
мальний характер. 

3. За понад двохсотлітню історію топо-
графічних досліджень регіону карти створюва-
лися у різних стандартах. Карту Шуберта вико-
нано у псевдоконічній, рівновеликій проекції 
Борна, карту Стрельбицького – в конічній рівно-
великій проекції Ламберта, а Генштабівську 
карту СРСР – у поперечній циліндричній рівно-
кутовій картографічній проекції Гаусса-Крю-
гера. У зв’язку з цим, при поєднанні різновікових 
карт, навіть зводячи їх до одного масштабу, спо-
стерігаються просторові зсуви об’єктів зйомки. 
Крім того, не збігаються їх координати, і якщо по 
широті зміни незначні, координати по довготі 
варіюють у значному діапазоні. Пов’язано це, 
першочергово, зі змінами базового меридіана, 
від якого здійснювався відлік величини довготи. 
Так, наприклад, на карті Речі Посполитої відлік 
довготи від Парижа, на карті Шуберта – від 
Ферро, трьохверстівці – від Пулково, а з початку 
ХХ століття і донині – від Гринвіча. 

Тому варто перераховувати значення дов-
готи до сучасного Гринвіча. Для цього від зна-
чень довготи від Ферро треба відняти 17°39' 
50.60", від Парижа – додати 02°20' 09.40", а від 
Пулково – додати 30°19' 40.11" 

4. Для складання більшості топографічних 
карт регіону широко використовуються більш 
ранні картографічні матеріали, які оновлюються 
з тим чи іншим ступенем детальності. Так, на-
приклад, Трьохверстова військово-топографі-

чна карта Російської імперії кінця ХІХ століття 
перевидавалася в Радянському Союзі до 30-х ро-
ків ХХ століття. Як результат, більшість із карт 
не відображають реальної ситуаційної картини 
місцевості на момент їх створення. 

На думку авторів, найкраще відобража-
ють розвиток міста в часі такі топографічні ка-
рти: 

– XVIII століття – Генеральні плани Херсон-

ського і Верхньодніпровського повітів (частина 
III); 

– середина XIX століття – Спеціальна ка-

рта Європейської Росії Стрельбицького (арк. 47) 
– кінець XIX століття – Трьохверстова вій-

ськово-топографічна карта Російської імперії 

(ряд XXVII, арк. 11, 12; ряд. XXVIІI, арк. 11, 12); 
– початок ХХ століття – Карта Управління 

військових топографів РСЧА (арк. L-36-7-В); 
– середина ХХ століття – Топокарта армії 

США (арк. NL 36-2); 
– кінець ХХ століття – Карта Генерального 

штабу ЗС СРСР (арк.М-36-140, L-36-7, L-36-8). 
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Інші топографічні документи можна вико-
ристовувати як уточнювальні з певним корегу-
ванням у часі, просторовому стані і з урахуван-
ням спотворення довжин. 

Проведення ретроспективного аналізу 
Криворіжжя на основі детального вивчення пе-
рерахованих вище топографічних творів з вико-
ристанням ГІС – це перспектива подальших дос-
ліджень. 
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