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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТІНОВИХ
НІВЕЛІРНИХ ЗНАКІВ У КОНТЕКСТІ ЕТИМОЛОГІЇ ТЕРМІНІВ
Мета – з’ясувати етимологію термінів “стінова нівелірна марка” та “стіновий нівелірний репер” у контексті
історичної черговості появи нівелірних мереж на українських землях для висвітлення авторського погляду щодо
цих визначень у науково-довідковій та енциклопедичній геодезичній літературі. Здійснити хронологічне дослідження появи нівелірних стінових знаків різних конструкцій та відповідних технологій прив’язки до них у
нівелірних мережах, які створено на українських землях протягом ХIХ–ХХI ст. Звернути увагу на те, що нівелірні
марки і стінові репери, які є чинними (робочими) самостійними геодезичними знаками в нівелірних мережах, внаслідок тривалого в часі функціонування є носіями важливої геодезичної інформації. Методика. Для опрацювання
результатів аналізу історичних першоджерел, стандартів, довідкової, енциклопедичної та наукової літератури в
контексті аналізу визначень “нівелірна марка” і “стіновий репер” використано аналіз закономірностей
функціонування відповідних геодезичних термінологічних одиниць. Результати. На території України протягом
ХIХ–ХХI ст. створювали нівелірну (висотну) мережу, яка функціонує до сьогодні. Функціонування нівелірної (висотної) мережі врегульовано законодавчо-правовими актами та нормативними документами. Завдяки створеному
НДІГК геопорталу ДГМ України можна отримати інформацію про збережені нівелірні знаки. Особливість нівелірної (висотної) мережі полягає у тому, що її створювали різні відомства різних країн із різними системами висот та
з урахуванням виходу українських земель до Чорного моря. Все це зумовило застосування різних конструкцій
стінових нівелірних знаків і, відповідно, їх трактування, що не відображено достатньо в геодезичній довідковій і
нормативній літературі. Наукова новизна. Виконаний комплексний аналіз інформаційних джерел може слугувати
основою для вироблення науково-технічних рекомендацій для моніторингу нівелірних знаків ДГМ України і дасть
змогу виявити недоліки у їх функціонуванні, спричинені змінами в життєдіяльності міського середовища. Практичне значення роботи полягає у вирішенні проблеми розмежування виробничих характеристик стінової нівелірної марки та стінового нівелірного репера, якими закріплено нівелірні знаки в геодезичних мережах згущення та в
нівелірних мережах, для вироблення технічних напрацювань з обстеження та оновлення пунктів нівелірних мереж
I, ІІ, ІІІ і IV класів та геодезичних мереж згущення в контексті моніторингу геодезичних пунктів ДГМ України та
відповідного висвітлення їх у науковій і довідковій геодезичній літературі.
Ключові слова: нівелірна мережа; геодезична мережа згущення; стінова нівелірна марка; стіновий нівелірний
репер; полігонометричний знак.
Вступ
Нівелірна (висотна) мережа – одна зі складових
ДГМ України, основою якої є нівелірні (висотні) мережі I, ІІ, ІІІ і IV класів [Державна геодезична мережа, геопортал НДІГК, 2020]. Ця мережа закріплена на місцевості центрами, реперами і марками різних типів.
Велике значення в топографо-геодезичній та картографічній діяльності в контексті геодезичної термінології має Словник [Геодезичний енциклопедичний
словник, 2001]. У науковій енциклопедичній геодезичній літературі під нівелірною маркою розуміють знак,
закладений у стіну споруди. Цей знак виготовлено переважно із чавуну. Однак зазвичай не вказують технічні характеристики марки, а саме: способи прив’язки
нівелірного ходу до неї; висоту розміщення марки над
поверхнею землі; носієм якої геодезичної інформації є

марка; методи та точність інформації; особливості конструкції марки, що дає змогу ідентифікувати її як самостійний нівелірний знак. У ДСТУ [Геодезія. Терміни та
визначення. ДСТУ 2393-94, 1994] термін “нівелірна
марка” відсутній.
Використання іншомовних слів в українській геодезичній фаховій мові досліджували у своїх працях
фахівці-лінгвісти Ю. І. Грибіник [Грибіник Ю. І., 2015],
О. М. Ріба-Гринишин [Ріба-Гринишин О. М., 2017],
Л. Г. Сорока [Сорока Л. Г., 2008]. Особливість застосування термінів “марка” і “репер” у топографо-геодезичній діяльності полягає не тільки в аналізі вказаних
термінів у контексті їх застосування, а і в необхідності
врахування впливу науково-технічного розвитку геодезичних приладів і технологій разом із суспільними
процесами на формування та запозичення термінів для
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розвитку, а також функціонування нівелірних і геодезичних мереж згущення в Україні.
Аналізуючи проєкти нівелірних мереж у контексті
геодезичних пунктів як споруд довготривалого збереження, потрібно зауважити, що стінові репери, значно
молодші в часовому інтервалі, на перших стадіях функціонування геодезичних мереж виявились довговічнішими, ніж марки, торцева частина, якої виступала
назовні стіни або цоколю на 5 см [Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000 – 1:500, 1999].
Деякі нівелірні марки були неушкодженими, але внаслідок збільшення товщини облицювального (утеплювального) матеріалу на стінах будівель біля марок їх
вважали втраченими або визначали як “фізичні геодезичні знаки”.
Мета
Дослідити і проаналізувати функціональне розмежування стінових нівелірних знаків на основі з’ясування етимології термінів “стінові нівелірні марки та
репери” у лініях нівелювання I, II, III і IV класів та в
геодезичних мережах згущення із використанням аналізу історичних першоджерел, довідкової, нормативної
літератури та технологій високоточного, точного геометричного нівелювання з метою вироблення рекомендацій щодо термінів “стінова нівелірна марка” і “стіновий нівелірний репер”.
Методика
Для вироблення рекомендацій щодо того, як однозначно трактувати терміни “стінова нівелірна марка” і
“стіновий репер”, виконано дослідження на основі комплексного аналізу.
Результати
Досліджуючи функціональні розбіжності стінових
марок і реперів, розглянемо вимоги нормативних документів [Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мереж 2014; Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000 – 1:500, 1999],
які регламентують висоту закладання відносно поверхні землі; віддаль від стіни будівлі; способи зняття
інформації (висотної, планової); їх точність та місця
стінових марки або репера в геодезичних знаках.
Нівелірні мережі створювали протягом тривалого
часу відповідно до тогочасних вимог та технологій. У
контексті мети статті проаналізуємо тільки: розвиток
стінових нівелірних знаків; особливості етимології
термінів; їх функціональне значення у геодезичних
мережах згущення та нівелірних, зокрема: специфіку їх
конструкції, способи закладання та забивання в стіни
будівель, а також вплив їх розміщення в стінах на
технології передавання геодезичної інформації.
Найбільший обсяг нівелірних робіт припадає на території українських земель у складі Російської імперії.
Відповідно до проєктів планували зв’язати нівелірними
лініями Кронштадський футшток із відповідними

футштоками Чорного та Азовського морів. Лінії закріплювали особливими марками у будівлях [Глушков В. В., 2003]. Нівелірні марки мали: круглу або трикутну форми; надписи відповідали висоті марки; на
марці була нанесена абревіатура виконавчої організації; клас або розряд нівелювання; обов’язковий
отвір у середині риски. Технологія передбачала закладання у кам’яні будинки або забивання у стіни дерев’яних будинків. Виготовляли такі марки із чавуну.
Значно менший обсяг робіт було виконано на західноукраїнських територіях. Протягом 1875–1896 рр.
Воєнно-географічний інститут Австро-Угорщини
на теренах західноукраїнських земель, які були тоді
північно-східною частиною Імперії, заклав в 71 пункт
І класу та 192 пункти ІІ класу. Особливістю австроугорських нівелірних мереж є те, що вони спиралися на
фундаментальні репери, що було зумовлено їх
географічним розміщенням [Дрбал А., 2013; Мilitärgeographischen Institute, 1898] та відсутністю виходу
західноукраїнських земель до моря. Для закладання
використали три типи нівелірних знаків, із них два –
ґрунтові й один стіновий.
Стіновий нівелірний знак, зокрема пункт І класу,
був представлений нівелірною маркою прямокутної
форми, виготовленою із латуні з написами німецькою
або угорською мовами, відповідно “Hoehenmarke”
(тобто “Höhenmarke”) або “Magasságjegy” (рис. 1). На
марці також були отвір та риска.
Зауважимо, що умовне позначення нівелірної
марки на схемах нівелювання досі не зазнало істотних
змін.
Прив’язку нівелірного ходу виконували за допомогою підвісної (причіпної) нівелірної рейки. Закладки інших типів нівелірних знаків не збережені. Прототипами сучасних ґрунтових нівелірних знаків були кілометрові стовпчики та вихідні пункти під назвою
Urmarke (“Locus perenis” або “Haupt-Fixpunkte”).
Термін “репер” не вживали.

Рис. 1. Латунна марка в стіні з написом “Hoehen Marke” –
пункт першого класу [Мilitär-geographischen Institute, 1898]

Терміни “нівелірна марка” і “нівелірний репер”
порівняно недавно ввійшли у фахову геодезичну термінологію, що зумовлено суспільними та виробничими
запитами в різних країнах на геодезичну інформацію у
ХIХ ст. Враховуючи особливості історії українських
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земель, використаємо тлумачення термінів “марка і репер” у ті часи в довідковій літературі [Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка,
1894; Толковый словарь русского языка, 1935–1940].
Вживаючи терміни, потрібно врахувати, що запозичено
вказані іншомовні слова в українську геодезичну
термінологію через російську мову. Тоді на українських землях не було своєї національної геодезичної
інституції. Тому в словнику [Словарь иностранных
слов, вошедших в состав русского язика, 1894] термін
“марка” – це границя, знак, мітка.

Рис. 2. Сучасний стан однієї із марок, с. Грабовець.
Львівська область [Нотатки стриєзнавця, 2017]

У словнику [Толковый словарь русского языка,
1935–1940] “репер – (франц. repère) (геод.). Прочно
укрепленная площадочка для постановки рейки …”.
Тобто вказано особливість зняття інформації з репера.
У праці Ф. Н. Красовського [Красовский Ф. Н.,
1955] зазначено, що в Німеччині та Франції перевагу
надають стіновим реперам порівняно із марками. Для
їх виготовлення використовували бронзу. На території
СССР переважно використовували стінові марки.
Отже, можна стверджувати, що розвиток нівелірних мереж на території України під владою двох імперій незначно різнився в контексті конструкцій та етимології нівелірних стінових знаків.
Сучасна нівелірна (висотна) мережа є однією зі
складових ДГМ України та містить нівелірні (висотні)
мережі I, ІІ, ІІІ і IV класів, закріплені на місцевості
нівелірними пунктами – центрами, реперами та марками [Порядок побудови Державної геодезичної мережі, 2013]. Типи та конструкції реперів подано в
розділі VІ вказаного Порядку. Типи центрів і реперів
пунктів ДГМ наведено у підрозділі 6.8 Порядку [Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мереж, 2014]. Тут вказано типи реперів, а саме:
віковий, віковий трубчатий, фундаментальний, ґрунтовий та стіновий репери. Закладання нівелірних марок у
стіни споруд і будівель цим документом не передбачено, хоча в законодавчому Порядку [Порядок побудови Державної геодезичної мережі, 2013] є згадка про
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закріплення нівелірних мереж усіх класів на місцевості
марками. Це підтверджено в геопорталі НДІГК та на основі результатів громадського руху [Шукач, 2011].
До стінових знаків геодезичної основи відповідно
до нормативних документів [Порядок обстеження та
оновлення пунктів Державної геодезичної мереж, 2014;
Інструкція з топографічного знімання у масштабах
1:5000–1:500, 1999] належать: стінові нівелірні марки
та репери нівелірної (висотної) мережі, а також стінові
полігонометричні знаки, до яких можуть належати репери і марки.
У полігонометричних мережах внаслідок різноманіття міського середовища застосовують різні види
(системи) стінових знаків. Наявність на міських територіях кам’яних, бетонних, залізобетонних, цегляних
будівель зумовлює можливість закріплення геодезичних пунктів стіновими знаками різних конструкцій. Зокрема вказували, що стіновий репер закладають у тій
самій будівлі, що і марку, але під нею, збоку від неї. Під
час вибору місця закладання стінового репера необхідно передбачити можливість вертикального встановлення на нього нівелірної рейки, а також врахувати
можливість зняття планової інформації.
Залежно від методів зняття геодезичної інформації
системи стінових полігонометричних знаків можуть
бути відновлювальними або орієнтирними, а за типом
конструкції – консольними (штанговими), є також
знаки типу стінового нівелірного репера [Тревого И. С.,
Шевчук П. М., 1986; Коськов Б. И., 1986].
У відновлювальних системах стінових полігонометричних знаків основою є стінові репери і марки або їх
модифікації із відомими координатами та наземні робочі центри. Якщо робочі центри знищені, то за допомогою різних пристосувань та методик їх відновлюють
та прокладають полігонометричні ходи. Загалом запропоновано вісім типів таких систем. Детальне описання
різних систем стінових полігонометричних знаків наведено у праці [Коськов Б. И., 1986]. Аналіз цих систем
свідчить, що стінові репери переважають, тобто є основними носіями висотної інформації, а точність планової
інформації вища, ніж для нівелірних марок. Як виняток, у стіновому знаці конструкції І. А. Анісімова
[Коськов Б. И., 1986] поєднано функціональні риси
марки і репера. Планову інформацію знімають за допомогою переносних або знімальних штанг, а отвір
знака є носієм висоти. Його зараховують до знаків зі
знімними і переносними штангами. Висота такого
знака над землею становить 2 м. Особливим випадком
є система стінових знаків А. П. Мазурука [Коськов Б. И.,
1986], в якій відсутні репери і яка містить чотири стінові знаки типу нівелірних марок, що закладені в стіни
будівель на висоті 1,5 м.
Кількість стінових реперів у вказаних системах полігонометричних знаків – від 2 до 4 одиниць, які закріплені на висоті 0,2–1,0 м від поверхні землі. Як виняток,
у системі стінових знаків Л. В. Гінзбурга [Коськов Б. И.,
1986] закладають два стінові репери на висоті 1,3–1,4 м
над поверхнею землі.
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В орієнтирній системі стінових полігонометричних знаків, до складу якої може входити від одного до
трьох стінових знаків, переважно стінові нівелірні репери. Частина цих реперів може мати і допоміжне значення. Застосування нівелірних марок не передбачене.
Отже, у геодезичних мережах чітко розмежовані
технічні характеристики стінового репера і марки.
На прикладі розмежування технічних характеристик і властивостей розглянемо нівелірну мережу Республіки Білорусь, у якій стіновий нівелірний репер має
основне значення [Государственная нивелирная сеть
Республики Беларусь. Основные положения, 2007], що
відображено в стандарті. Дозволене його закріплення
стіновою нівелірною маркою, що повинно забезпечити
його більшу збереженість.
Аналізуючи проєкти нівелірних мереж у контексті
геодезичних пунктів як споруд довготривалого збереження, зауважимо, що стінові репери, значно молодші
в часовому інтервалі, на перших стадіях функціонування геодезичних мереж виявились довговічнішими,
ніж марки, внаслідок наявності торцевої частини, яка
виступала назовні стіни або цоколю на 5 см [Інструкція
з топографічного знімання у масштабах 1:5000–1:500,
1999]. Нівелірні марки здебільшого були неушкодженими, але внаслідок ремонтів зростала товщина облицювального (утеплювального) матеріалу на стінах
будівлі біля марок. Тому їх вважали втраченими або
визначали як “фізичні геодезичні знаки”.
Роботи для зменшення енергетичних витрат будівель і споруд разом із благоустроєм прибудинкових
території привели до того, що переваги розміщення
стінових нівелірних реперів стали недоліком. Крім
того, зменшення висоти розміщення реперів над поверхнею землі призводить до недопустимого впливу
рефракції на вимірювання [Тревого І. С., Ільків Є. Ю.,
Галярник М. В., 2018].
Наукова новизна. Виконаний комплексний аналіз
інформаційних джерел може слугувати основою для
вироблення науково-технічних рекомендацій для моніторингу нівелірних знаків ДГМ України і дасть змогу
виявити слабкі сторони їх функціонування, спричинені
змінами в життєдіяльності міського середовища.
Практичне значення роботи полягає у вирішенні
проблеми розмежування виробничих характеристик
стінової нівелірної марки та стінового нівелірного репера, якими закріплені нівелірні знаки в геодезичних
мережах згущення та в нівелірних мережах для вироблення технічних напрацювань щодо обстеження та
оновлення пунктів нівелірних мереж I, ІІ, ІІІ і IV класів
та геодезичних мереж згущення у контексті моніторингу геодезичних пунктів ДГМ України та відповідного висвітлення їх у науковій і довідковій геодезичній
літературі.

Висновки
Дослідження етимології походження термінів стінових нівелірних знаків і аналіз геодезичної довідкової
та енциклопедичної літератури дали змогу виділити
основні функціональні властивості, а також їхні технічні характеристики.
На основі цього можна запропонувати такі визначення термінів “стінова нівелірна марка” і “стіновий
нівелірний репер”.
Стінова нівелірна марка – це окремий нівелірний
знак стінового типу, який закладають у стіни будівлі чи
споруди на висоті від 1 до 1,6 м над локальною
підстильною поверхнею, який використовують для закріплення нівелірних мереж I, II, III та IV класів на
місцевості. Прив’язку нівелірних ходів до нівелірної
марки виконують за допомогою підвісної (причіпної)
нівелірної марки або дозволеними іншими безконтактними способами (величина впливу різноманітних факторів не повинна перевищувати допустимі похибки для
конкретного класу нівелювання) у випадку закритого
доступу до марки. Центр отвору марки є носієм висотної інформації. Планову інформацію визначають переважно картометричним методом.
Стіновий нівелірний репер – це окремий нівелірний знак стінового типу в нівелірних мережах I, II, III і
IV класів. Просторове положення відносно підстильної
поверхні до +1,0 м. Прив’язку реперів виконують за допомогою встановлення нівелірної рейки на головку репера. В геодезичних мережах згущення може мати як і
основне, так і допоміжне призначення в різнотипних
системах полігонометричних знаків, а також слугує для
орієнтування цих ходів. З погляду моніторингу геодезичних пунктів виконує і відновлювальну функцію.
Верхній виступ сферичної головки репера є носієм висоти, а отвір – носієм точнішої планової інформації.
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RESEARCH OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF WALL LEVELING SIGNS
IN THE CONTEXT OF THE ETHYMOLOGY OF TERMS
The aim is to clarify the etymology of the terms “wall leveling mark” and “wall leveling benchmark” in the context of the
historical sequence of the appearance of leveling networks in the Ukrainian lands to present the author’s view on these definitions
in scientific reference and encyclopedic geodetic literature. To conduct a chronological study of the phenomenon of leveling wall
signs of different structures and the corresponding technologies of binding to them in leveling networks, which were created in
the Ukrainian lands during the XIX–XXI centuries. Pay attention to the fact that level marks and wall frames, which are valid
(working) independent geodetic signs in leveling networks, due to long-term operation are carriers of important geodetic
information. Method. To study the results of the analysis of historical sources, standards, reference, encyclopedic and scientific
literature in the context of the analysis of the definitions of “level mark” and “wall benchmark” was used analysis of patterns of
functioning of the relevant geodetic terminological units. Results. On the territory of Ukraine during the XIX–XXI centuries.
Created a leveling (height) network [State Geodetic Network, experimental operation], which operates to this day. The
functioning of the leveling (height) network is regulated by legislative acts and regulations. Thanks to the geo-portal of the DGM
of Ukraine created by NDIGK, it is possible to obtain information about the preserved level signs. The peculiarity of the leveling
(height) network is that it was created by different departments of different countries [Glushkov V. V., 2003] with different height
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systems and taking into account the access of Ukrainian lands to the Black Sea. All this led to the use of different designs of wall
leveling signs and, accordingly, their interpretation, which is not sufficiently reflected in the geodetic reference and regulatory
literature. Scientific novelty. The performed comprehensive analysis of information sources can serve as a basis for development
of scientific and technical recommendations for monitoring of level signs of DGM of Ukraine and will allow to reveal weaknesses
of their functioning which are caused by changes in vital activity of the city environment. The practical value of the work is to
solve the problem of distinguishing the production characteristics of the wall leveling mark and wall leveling benchmark, which
are fixed leveling signs in geodetic networks of thickening and leveling networks to develop technical developments for
inspection and updating points II, leveling networks classes and geodetic networks of thickening in the context of monitoring of
geodetic points of DGM of Ukraine and their corresponding representation in the scientific and reference geodetic literature.
Key words: leveling (height) network, geodetic network of thickening, wall leveling mark, polygonometric sign, wall
leveling benchmark.
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