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1. ПЕРЕДМОВА 
 

Країни, що увійшли в 1942-1954 рр. до складу блоку НАТО, 
мали різний розвиток національних картографічних служб, різні 
геодезичні мережі, які не зв'язані між собою, обчислені за різними 
вихідними геодезичними датами, різну картографічну вивченість 
своїх територій, а також суттєві різниці в основних характеристиках 
карт, що ними готуються. Географічна сфера дії блоку НАТО охоплює 
практично увесь світ. 

Бойова підготовка об'єднаних спільним командуванням 
Збройних Сил, а також завдання управління військами в ході бойових 
дій вимагали уніфікації топографічних карт країн-учасниць. З цією 
метою заходи, які проводилися в рамках НАТО зі стандартизації 
озброєння та військової техніки, були розповсюджені й на карти. 

Картографічним питанням присв'ячена низка спеціальних угод 
зі стандартизації - STANAG (Standardization Agreements). Цими 
угодами передбачені уніфікація геодезичних мереж і топографічних 
карт, їхнього масштабного ряду, розграфлення, проекції, сітки 
прямокутних координат, умовних знаків і зарамкового оформлення, а 
також системи поділу карти на серії. Цими ж угодами визначився тип 
планів міст військового призначення. Після ратифікації угод 
країнами-учасницями блоку вони набрали чинності. 

Стандартизація здійснювалася на такій основі. Для спільного 
урівняння геодезичних мереж окремих європейських країн у якості 
початкових були прийняті геодезичні координати пункту “Башта 
Гельмерта”, а в якості еліпсоїда відносності - еліпсоїд Хейфорда. В 
основу стандартизації топографічних карт покладені характерис- 
тики, прийняті Картографічною службою Міністерства оборони 
США. Був прийнятий уніфікований масштабний ряд, побудований на 
десятинній основі і який включав шість масштабів від 1:25000 до 
1:1000000. Угода передбачає також використання всіма країнами 
НАТО єдиної системи поділу топографічних карт на серії. 

За зразок для стандартизації умовних знаків і зарамкового 
оформлення рекомендовано топографічні карти США, що 
видавалися Картографічною службою Міністерства оборони США. 
Для зручності використання національних карт окремих країн     усі 
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тексти в зарамковому оформленні (вихідні дані, переклад умовних 
знаків, розшифрування повідомлень і т.і.) повинні даватися двома або 
трьома мовами. Крім підписів мовою країни, що видає карту, 
додається англійський переклад. У необхідних випадках може 
додаватися переклад і на мову будь-якої країни НАТО. Обов'язкове 
також розташування вказівок про використання сітки Universal 
Transverse Mercator (UТМ) - Універсальної поперечної проекції 
Меркатора та позначення серії карти. 

Виконання заходів програми уніфікації передбачалося 
здійснити в два етапи: спочатку створити загальноєвропейську 
геодезичну мережу, а після цього на її основі зробити уніфікацію 
топографічних карт. Реалізацію першого етапу взяла на себе 
Картографічна служба Міністерства оборони США, що залучила до 
його використання значні геодезичні сили ФРН. В результаті, вже до 
початку 1952 року було зроблене спільне вирівнювання 
західноєвропейських тріангуляцій 1-го класу, а в наступні роки - 
мереж 2-го та нижчих класів. Усього у вирівнювання було включено 
близько 2,5 млн. опорних пунктів. Їх плоскі прямокутні координати 
отримані в універсальній поперечно-циліндричній проекції 
Меркатора, обчисленій за параметрами еліпсоїда Хейфорда від 
початкового пункту “Башта Гельмерта”. Результати цієї роботи відомі 
під назвою “Європейська система координат 1950 року”. 

НА XVII генеральній асамблеї Міжнародного союзу з геодезії 
та геофізики International Union Geodesy and Geоphysics (IUGG) у 
1997 році була прийнята геодезична референційна система GRS- 
1980 р. З упровадженням GРS-вимірів великого значення набуває 
всесвітня геодезична система WGS-84. Вона базується на 
параметрах GRS-80, маючи такі виміри: 

початок координатної системи в центрі мас Землі; 
референц-еліпсоїд WGS-84; 
трансформаційні параметри, за допомогою яких установ- 

люється зв'язок з 83 місцевими координатними системами, що 
використовуються різними країнами. 

Виконання другого етапу програми - уніфікація топографічних 
карт країн НАТО - вимагало докорінної переробки по суті всіх 
існуючих карт.  При цьому поряд з переходом  до нових   стандартів 
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математичної основи та оформлення вимагалося й оновлення змісту 
карт, а в ряді випадків виникала необхідність в постановці нового 
знімання або в складанні карт у нових, прийнятих у НАТО, 
масштабах. 

Враховуючи великий обсяг цієї роботи, керівництво НАТО 
найбільш трудомістку частину - переробку, оновлення та створення 
нових карт масштабів 1:25 000 - 1:250 000 поклало на топографічні 
служби країн-учасниць блоку. Складання уніфікованої карти 
масштабу 1:500 000 на територію Європи взяла на себе Велика 
Британія, а складання карти масштабу 1:1 000 000, що охоплює всю 
земну кулю, було поділене між США (Північна та Південна Америка, 
Океанія, Східна частина Азії) і Великою Британією (усі інші території 
світу). 

Оскільки більшість європейських країн НАТО має розвинену 
національну картографію з давніми традиціями та великим обсягом 
раніше виконаних взаємопов'язаних робіт, новий перехід до 
встановлених НАТО стандартів був для них неприйнятний. Усі ці 
країни пішли по шляху збереження національних характеристик 
своїх карт, у тому числі проекцій, еліпсоїдів, вихідних геодезичних 
дат, рівнів висот, обмежившись прийняттям стандартного 
масштабного ряду. Як правило, їхні карти видаються у двох 
варіантах: національному (для внутрішнього користування) та 
військовому. Останній варіант виробляється або шляхом вдрукування 
сітки UТМ і англійського перекладу зарамкових текстів у 
національний варіант, або шляхом його перевидання з максимальним 
наближенням до стандартів НАТО. 

Для менш розвинутих у картографічному відношенні країн - 
Норвегії, Греції, Турції, Ісландії - перехід до стандартів НАТО 
виявився значно простішим. Створення сучасних карт цих країн 
виконувалося вже після вступу в НАТО силами або під керівництвом 
військових картографів США відразу або в повній відповідності до 
стандартів НАТО, або відступаючи від них лише частково. 

На даний час існує узгоджена геополітика НАТО зі створення 
топографічних та спеціальних карт (включаючи цифрові карти), 
основним принципом якої є: кожний член НАТО відповідає за 
забезпечення необхідними географічними матеріалами своїх військ 
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та збройних сил країн НАТО на свою територію та на закріплену за 
країною територію земної кулі для планування і проведення 
військових операцій. У той же час кожна країна має суверенне право 
створювати й розповсюджувати власні географічні матеріали 
(включаючи й джерела цих матеріалів) у межах своєї території та 
встановлювати правила стосовно використання цих матеріалів. 

Питання картографо-геодезичної діяльності розглядаються на 
щорічних географічних конференціях, семінарах та сесіях НАТО. 

У зв’язку з розширенням НАТО нові країни - члени альянсу 
мають за мету: 

привести виробництво топографічних і спеціальних карт 
(включаючи цифрові карти) у відповідність до стандартів НАТО; 

здійснити перехід з існуючих національних систем координат 
до системи координат WGS-84; 

активне впровадження GPS-вимірювання та технічних засобів 
навігації у своїх збройних силах. 

 
2. СТАНДАРТИ МАСШТАБІВ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ НАТО. 

СТИСЛИЙ ОПИС ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТУ 
ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ НАТО КОЖНОГО МАСШТАБУ 

 
Основними стандартними масштабами для топографічних карт 

НАТО є 1:50 000, 1:250 000 та 1:1 000 000, додатковими масштабами - 
1:25 000, 1:100 000 та 1:500 000. 

Топографічні карти масштабу 1:25 000, 1:50 000 та 1:100 000 
створюються країнами НАТО у відповідності з національними 
вимогами зі збереженням свого традиційного переходу щодо 
створення топографічних карт, але дотримуючись єдиного стандарту 
НАТО щодо обов’язкового нанесення на карти географічної сітки 
WGS-84 та сітки UTM, друку англійською мовою пояснень умовних 
знаків і скорочень та нанесення географічних назв латиницею. 

Проте топографічні карти масштабу 1:250 000, 1:500 000 та  
1:1 000 000 створюються в єдиному стандарті НАТО та є уніфікова- 
ними для кожної країни-виробника. 



7  

2.1. Топографічна карта масштабу 1:25 000, що видається 
Картографічною службою Міністерства оборони США 

 
Дана карта застосовується для детального вивчення й оцінки 

окремих, порівняно невеликих за площею, але важливих ділянок 
місцевості, при форсуванні водних перешкод, при бойових діях у 
великих населених пунктах, а також при проектуванні та будівництві 
великих інженерних споруд. Рамками аркушів служать лінії 
картографічної сітки. Розміри аркушів 7,5х7,5′. Аркуші мають власну 
назву, умовну номенклатуру, географічний індекс. На них указується 
серія карти, а під рамкою - номенклатура відповідного аркуша карти 
масштабу 1:250 000. 

На карті показується сітка UТМ, лінії координатної сітки, 
проведені через 4 cм. Крім того, виходами по рамках аркушів при 
необхідності показується сітка суміжної зони UТМ. Усі ці сітки, їх 
виходи, оцифрування та пояснення до них показуються різними 
кольорами: основної зони - чорним, суміжної - синім. Карта 
друкується п'ятьма фарбами. 

Плановою основою служать пункти тріангуляції. Кількість 
тригонометричних пунктів, показаних на аркушах карти, 
нерівномірна: від 1 до 15, а на деяких аркушах їх взагалі нема. 

Населені пункти класифікуються за типами поселення та 
кількості жителів. Розміри шрифтів для підписів назв населених 
пунктів використовуються залежно від кількості мешканців у них. 
Забудовані квартали в населених пунктах виділяються червоною 
сіткою, на тлі якої чорними умовними знаками позначаються 
найбільш важливі об'єкти та будинки. Характерно, що верх умовних 
позначень шкіл, церков та інших об'єктів скерований не на північ, а 
перпендикулярно до фасаду головного будинку. В кварталах, де немає 
суцільної забудови, по можливості, зображуються усі будинки, у тому 
числі й допоміжні (сараї, навіси, павільйони). Адміністративне 
значення населених пунктів не вказується. 

Особлива увага приділяється показу дорожньої мережі. На 
передньому плані - шосейні дороги, вони зображуються 
потовщеними лініями, суцільною або шашковою яскраво-червоною 
заливкою. В характеристиках мережі доріг за допомогою   умовних 
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знаків, позначень та скорочених підписів показуються: якість 
покриття полотна кожної дороги, її придатність для руху транспорту 
різної вантажопідйомності та кількість смуг руху. 

Шосейні та грунтові дороги класифікуються за наявністю і 
якістю покриття, шириною проїжджої частини. До доріг з твердим 
покриттям важкого типу віднесено шосе з бітумізованим покриттям. 
До поліпшених доріг легкого типу, проїжджих у будь-яку погоду, 
віднесено брукові, гравійно-щебеневі та щебеневі дороги, тобто з 
незв'язаними, пухкими покриттями поліпшені грунтові дороги, а 
також вузькі (менше двох смуг руху) дороги з твердим покриттям. До 
неполіпшених доріг віднесено грунтові дороги, проїжджі в суху 
погоду. 

Рельєф зображується горизонталями та напівгоризонталями, 
залежно від характеру рельєфу вибирається висота його перерізу, 
зазвичай, 5, 10, 20, 25, 40 і 50 футів, на окремих аркушах можуть 
застосовуватися дві висоти. Такі малі висоти перетину дозволяють 
виражати горизонталями не лише великі форми рельєфу, але й 
незначні нерівності місцевості, не звертаючись до позамасштабних 
умовних знаків. Наприклад, круті скелі, обриви, уступи терас тощо, 
як правило, зображуються горизонталями основного й додаткового 
перетинів. При цьому допускається об'єднання горизонталей, що 
зближуються в одну потовщену лінію. Віддаючи належне виразності 
такого способу зображення рельєфу, потрібно все ж відзначити його 
негативні властивості. Так, на топографічних картах НАТО не можна 
відрізнити зображення крутих, але задернованих схилів від уступів, 
що осипаються, або обривів з оголенням ґрунтів і корінних порід. 
Розрізняються відмітки висот, які визначені з різною точністю. Під 
надійно визначеними відмітками розуміють, як правило, відмітки, 
отримані шляхом геометричного нівелювання або тригонометрично. 
Ненадійно визначеними вважаються відмітки, отримані шляхом 
барометричного нівелювання або без достатнього контролю. 
Спеціальні позначення для скелястих, обривистих та інших схилів 
непередбачені. 

Місцеві предмети, що можуть бути орієнтирами (окремо 
розташовані будівлі баштового типу, фабрично-заводські труби, 
авіамаяки   й   т.п.),  показуються   однаковим   умовним   знаком  та 



9  

супроводжуються пояснювальним підписом. Необхідно відзначити, 
що для топографічних карт НАТО характерна невелика кількість 
умовних знаків і значна кількість пояснювальних підписів: саме за 
їхньою допомогою розрізняються об'єкти, позначені однаковими 
умовними знаками. 

На карті показується лісовий покрив, площі чагарників, фруктові 
сади, виноградники, мангрові зарості чагарників та тропічні трави. 

 
2.2. Топографічна карта масштабу 1:50 000, що видається 

Картографічною службою Міністерства оборони США 
 

Карта масштабу 1:50 000 використовується для організації бою, 
керування військами, для вивчення й оцінки місцевості, орієнтування 
на місцевості, розміщення й маскування вогневих засобів і бойової 
техніки, визначення умов огляду, маскування та укриття; визначення 
прямокутних і географічних координат точок місцевості та їхні 
висоти над рівнем моря, проведення вимірів розрахунків, отримання 
якісних, та кількісних характеристик важливих об'єктів місцевості. 

Розмір рамки 15х15′. 
Залежно від характеру рельєфу на карті застосовуються висоти 

перерізу: 5, 10, 20, 25, 40, 50 і 100 футів. 
За змістом і оформленням карта ідентична карті масштабу 

1:25 000. Карта друкується п’ятьма фарбами. 
Починаючи з 1976 року в США на основі існуючих карт 

видаються нові військово-топографічні карти масштабів 1:25 000 і 
1:50 000, що містять спеціальну інформацію про місцевість, 
необхідну в бойовій обстановці, у 4 варіантах: 

перший, призначений для командирів артилерійських 
підрозділів, містить відомості, що забезпечують тактично правильне 
розміщення артилерії, керування вогнем і засічку цілей; 

другий, призначений для командирів інженерних, танкових та 
механізованих підрозділів, містить наочну (у різних кольорах) 
інформацію про рельєф місцевості, яка полегшує вибір маршрутів 
руху (напрямків наступу); 

третій, призначений для командирів інженерних, танкових і 
механізованих  підрозділів,  містить  інформацію  про    прохідність 
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місцевості для військових машин різноманітного призначення; 
четвертий, призначений для командирів наземних і вертолітних 

підрозділів, містить дані про маскувальні властивості місцевості, що 
полегшують вибір майданчиків, надійно захищених природними 
перепонами (височинами, рослинністю) від наземного і повітряного 
спостереження противника. 

 
2.3 Топографічна карта масштабу 1:100 000, що видається 

Картографічною службою Міністерства оборони США 
 

Карта масштабу 1:100 000 використовується для організації 
бою, керування військами, для вивчення й оцінки місцевості, 
орієнтування на місцевості, розміщення й маскування вогневих 
засобів і бойової техніки, визначення умов огляду, маскування й 
укриття; визначення прямокутних і географічних координат точок 
місцевості та їхніх висот над рівнем моря, проведення вимірів, 
розрахунків, отримання якісних і кількісних характеристик важливих 
об'єктів місцевості. 

Розмір аркушів 30х30′. Переріз рельєфу 20, 50 або 100   футів. 
Карта друкується п’ятьма фарбами. 

За змістом і оформленням дана карта ідентична карті масштабу 
1:50 000. 

 
2.4. Топографічна карта масштабу 1:250 000 
(Карта спільних дій, серія 1501) 
(Joint operations graphic - JOG) 

 
Карта використовується для вивчення й оцінки місцевості 

при плануванні операції (бою), організації взаємодії і керування 
військами, для вивчення дорожньої мережі та проведення 
розрахунків при організації  пере сування військ, для 
орієнтування на марші та як карта спільних дій для сухопутних 
військ та авіації. 

Карта масштабу 1:250 000 видається з 1966 року (після 
прийняття США й Великою Британією спільної програми 
картографування світу) у двох основних варіантах: 
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