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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Інженерно-геодезичні вишукування виконані на підставі договору
№ 168.5-ИГ від 24 березня 2020 року між ФОП Вовк І.В. та ФОП Жалдибіна
А.В. Технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних робіт, передане
Замовником, наведено у Додатку №1.
Підставою для проведення робіт є запит на виконання проектновишукувальних робіт від Департаменту житлово-комунального господарства
та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Інженерно геодезичні вишукування виконані з метою розробки проекту
благоустрою паркової зони, влаштування дитячого інклюзивного майданчика,
улаштування мережі пішохідних доріжок, установлення малих архітектурних
форм, встановлення зовнішнього освітлення, улаштування середовища
життєдіяльності з урахуванням потреб маломобільних груп населення,
збільшення рівня озеленення, видалення існуючих зелених насаджень.
Об’єкт вишукувань розташований у м. Кривий Ріг, Криворізького р-ну.,
Дніпропетровської обл., загальна площа території знімання – 1,55 га.
Топографо-геодезична зйомка виконана у масштабі 1:500 ( 1 см на плані
дорівнює 5 м на місцевості), система координат – СК-63, система висот –
Балтійська.
Конкретні цілі та основні вимоги до виконання робіт визначаються
Технічним завданням (Додаток 1).
Інженерно-геодезичні
нормативних вимог

вишукування

виконані

з

дотриманням

ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування

для

будівництва».

1376/24.03-20/Ш
Ізм.

Арк.

№ докум.

Розроб.

Шворак Ю.В.

Перевірив

Жалдибіна А.В.

Підпис

Дата

Літ.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Аркуш

Аркушів

1

1

ФОП «ЖАЛДИБІНА А.В.»

2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ РОБІТ
2.1 Загальні відомості
Криворізький район розташований у степовій зоні на північному заході
Дніпропетровської області. Він межує з П’ятихатським, Софіївським,
Апостолівським,
Миколаївською

Широківським
та

районами

Кіровоградською

Дніпропетровської

областями.

Місто

області,

Кривий

Ріг

простягається у довжину більше, ніж на 50 км.
Територією району проходять автомобільні шляхи: Н11, Н23, Р74 та
Т0434, а також існує дві вузлові залізничні станції: Грекувата та Мусіївка,
сортувальна станція Кривий Ріг- Сортувальний та ще 4 станції: Гейківка,
Красний Шахтар, Пічугіно та Радушна.
Об’єкт вишукувань розташований у Саксаганському районі міста.
2.2 Кліматичні умови
Криворізький

регіон

належить

до

атлантико-континентальної

європейської недостатньо вологої, теплої області помірної кліматичної зони.
Середня температура повітря у липні +22,2оС, у січні - -5,1оС. Кількість
атмосферних опадів 400-450 мм/рік (з максимумом на початку літа),
Криворіжжя відноситься до посушливих регіонів України.
У місті тепліше на 1,8 °C. Особливо це помітно в холодний період року.
Також більше опадів, туманів, часто з низьких хмар і пило-газових викидів
підприємств та автомобілів взимку утворюються смог, знижені дози сонячної
радіації.
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2.3 Гідрографія та рельєф місцевості
Район розташований у степовій зоні. Поверхня здебільшого рівнинна,
місцями хвиляста, розчленована ярами та балками. Північна частина являє
собою відроги Придніпровської височини, висота якої з північного заходу на
південний

схід

поступово

зменшується.

Балки

ж

характеризуються

невеликими водозбором та стрімкими схилами.
Саксаганський парк розташований на забудованій території. Різких
перепадів висот, на ділянці знімання, не спостерігається. Абсолютні позначки
висот коливаються від 61,0 до 65,0 м у Балтійський системі висот.
Із північної, південної та західної сторони від об’єкта вишукувань тече
річка Саксагань.
2.4 Рослинність
Рослинність території знімання характерна для паркової зони, доволі
щільна. Її складають широколистяні дерева:
• тополі з висотою стовбура від 5 до 12 м, діаметром стовбура від
0,2 до 0,7 м, а іноді до 1,0 м;
• берест висотою від 4 до 22 м, діаметром стовбура від 0,2 до 0,8 м;
• горіх від 2 до 7 м з діаметром стовбура 0,1 м;
• клени з висотою стовбура 6 м, із середнім діаметром 0,1 м;
• каштани з висотою стовбура від 5 до 15 м, діаметром - 0,3 та 0,7 м;
• катальпа з висотою та діаметром стовбура 6 та 0,3 м відповідно;
• ясен із середньою висотою та діаметром 7,5 м 0,25 м відповідно.
Також на ділянці знімання є дрібнолистяні дерева:
• акації висотою від 5 до 15 м та середнім діаметром 0,35 м;
• берези від 4 до 16 м висотою та від 0,1 до 0,3 м діаметром;
• верба висотою від 4 до 7 м та середнім діаметром 0,35 м.
Серед фруктових дерев – вишня висотою 2 м та діаметром стовбура
0,1 м.
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3. ВІДОМОСТІ ПРО МЕТОДИКУ ТА ТЕХНОЛОГІЮ ВИКОНАННЯ
РОБІТ
3.1 Організація польових робіт
Роботи виконувались у березні 2020 року.
Для виконання польових робіт було прийнято 1 бригаду у складі
інженерів-геодезистів:
Шворак Ю.В. – головний інженер-геодезист;
Бузук С.В. – інженер-геодезист 1 категорії;
Для пересування бригади та доставки обладнання використовувався
легковий автомобіль.
При виконані спостережень обирались оптимальні погодні умови, що
забезпечували чітку видимість візирних цілей та мінімальну рефракцію.
3.2 Геодезична зйомка
Геодезична

зйомка

виконувалась

за

допомогою

супутникового

приймача Galaxy G1 Plus системи глобального позиціювання GPS (заводський
№ SG1189117272522, свідоцтво про державну метрологічну атестацію № 4896
від 07.11.2018р.). Роботи виконані у режимі визначення місцеположення в
реальному часі (RTK) без постобробки від постійно діючої GNSS базової
станції KRRG (м. Кривий Ріг) у відповідності з діючими інструкціями з
топографо-геодезичних знімань та інструкцією оператора супутникової
геодезичної системи GPS. Перевірку приладів перед виконанням робіт
здійснено.
Відповідно до довідки №1020 від «30» жовтня 2018 року були
використані корегуючі поправки до визначення місцеположення в реальному
часі та отримані результати GNSS спостережень на території України, які
надає ПраТ “Систем Солюшнс”.
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Супутниковий приймач зареєстрований в Реєстрі обліку апаратури
супутникових радіонавігаційних систем геодезичного коду 9015 за товарною
номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, що застосовується під час
проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних,
проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, крім
апаратури зазначеного типу Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України під номером посвідчення
№1833 від 22.11.2018р.
Контроль і прийомку робіт виконав Шворак Ю.В. в ході виконання
робіт, а також по матеріалам готових до здачі їх замовнику.
Топографічний план виконано в системі координат – СК-63, система
висот –Балтійська, 1977 року.
Згідно вимогам ДБН А.2.1-1-2008 р., і в відповідності з технічним
завданням (Додаток №1), прийнято масштаб знімання М 1:500. Точки
знімання прив’язані до Державної геодезичної мережі (ДГМ).
3.3 Камеральна обробка
Камеральну

обробку

матеріалів

виконав

інженер-геодезист

Шворак Ю.В.
На топографо-геодезичний план нанесені характеристики насаджень, а
також існуючих інженерних комунікацій (діаметри та матеріал трубопроводів,
глибина закладення трубопроводу та відмітки люків), наземні лінії зв’язку та
електрокабелі.
Всі камеральні роботи по кресленню топографічного плану виконано на
ПК у програмі AutoCAD 2013 із надбудовою CSoft GeoniCS.
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4. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
І ПРИЙМАННЮ РОБІТ
Всі прилади, які використовувалися для виконання вишукувальних
робіт, пройшли метрологічну перевірку (Додаток 3). Їх справність та
придатність для використання перевірено.
5. ВИСНОВОК
Вишукувальні роботи на об’єкті: «Благоустрій паркової зони та
облаштування дитячого інклюзивного майданчика на території парку
«Саксаганський» в районі вул. Бикова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської
області –капітальний ремонт» - виконані згідно технічного завдання (Додаток
1) переданого замовником до початку вишукувальних робіт. Технологія
проведення інженерно-геодезичних робіт відповідає вимогам ДБН А.2.1-12008 «Інженерні вишукування для будівництва».
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ТЕКСТОВІ ДОДАТКИ

Додаток 1 Технічне завдання
на виконання інженерно-геодезичних вишукувань
Повне найменування об'єкта: «Благоустрій паркової зони та
облаштування дитячого інклюзивного майданчика на території парку
«Саксаганський» в районі вул. Бикова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської
області –капітальний ремонт».
Місце розташування й межі р-ну (ділянки): Дніпропетровська обл.,
Криворізький район, м. Кривий Ріг.
Замовник:

Департамент

житлово-комунального

господарства

та

будівництва Дніпропетровської ОДА.
Технічна
проектування:

характеристика
розробка

проектованого

проекту

благоустрою

об'єкта
паркової

та

стадія

зони

та

облаштування дитячого інклюзивного майданчика.
Детальність і повнота відображення ситуації об'єкта:
 виконати подеревну топографічної зйомки М 1:500 території земельної
ділянки площею 1.55 га відповідно до ситуаційного плану;
 нанести на матеріали геодезичної зйомки інженерні споруди (колектори,
колодязі), автомобільні шляхи, водогони, газопроводи, теплопроводи,
підземні та наземні мережі зв’язку та електроживлення, інші комунікації із
зазначенням їх назви та глибини закладення трубопроводів;
 надати в зазначені терміни 1 (один) примірник технічного звіту про
геодезичні вишукування, погоджені із усіма зацікавленими організаціями, у
паперовому та в електронному вигляді у форматах (.tif, .dwg);
 технічний звіт про геодезичні вишукування для проектування виконати
українською мовою відповідно додатку Д ДБН А.2.1-1:2008.
Точність визначення просторового положення елементів ситуації
(масштаб): план М 1:500.
Спеціальні вимоги – відсутні:
Матеріали вишукувань минулих років – План мережі зовнішнього
освітлення (О-06-18-ЕЗ).

Додаток 3 Сертифікат калібрування

Додаток 4 Довідка від ПрАТ «Систем Солюшнс»

Додаток 5 Нормативні посилання
Програма робіт ґрунтується на діючий нормативній документації, та
виповідає її вимогам у визначенні об’ємів, технології та точності робіт,
визначенні

складності

умов

при

виконані

робіт,

вибору

засобів

вимірювальної техніки.
- ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва.
- ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві.
- ДСТУ 2393-94 Геодезія. Терміни та визначення.
Основні положення, організація проведення та оформлення результатів.
- Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва., М.,
1982р.
- Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000,
1:500.

