
Шановні колеги!
Від імені правління Українського товариства

геодезії і картографії і від себе особисто щиро ві�
таю Вас з проведенням конференції "Геодезичне
забезпечення будівництва: сучасний стан, пробле�
ми, перспективи розвитку". Дуже вдячний Вам за
запрошення взяти участь в її роботі. Сподіваюсь
почути цікаві доповіді про геодезичне забезпечен�
ня будівництва, особливо висотних об'єктів і спо�
руд, роль і функції геодезичної служби в будівниц�
тві, шляхи вирішення назрілих проблем, спрямо�
ваних на підвищення якості робіт, продуктивності
праці, технічного рівня виробництва.

Я представляю на цій конференції Українське
товариство геодезії і картографії  — всеукраїнську
неприбуткову громадську організацію, яка об'єд�
нує на добровільних засадах інженерно�технічних
працівників, учених, викладачів, студентів вишів
геодезичного профілю, а також інших фахівців, які
працюють у сфері геодезії, картографії та геоінфор�
матики. Товариство здійснює свою діяльність відпо�
відно до Статуту, а також законодавства України.

Товариство ставить перед собою такі основні
завдання:

– об'єднання зусиль його членів для сприяння
у вирішенні актуальних науково�технічних проб�
лем у галузі геодезії та картографії;

– сприяння розробленню нової техніки і техно�
логій, механізації та автоматизації виробничих
процесів з метою підвищення продуктивності
праці, технічного рівня і якості топографо�геоде�
зичних робіт;

– сприяння використанню геодезичних методів
для вирішення проблем геодинамічних, сейсміч�
них, геологічних, геоморфологічних, гідрогеоло�
гічних та інших досліджень, спрямованих на охо�
рону довкілля та раціональне землекористування,
— поглиблення творчих контактів з метою належ�
ного представництва геодезистів у вирішенні проб�
лем, які стоять перед науками про Землю в НАНУ;

– допомога фахівцям галузі в широкому впро�
вадженні цифрових технологій у топографо�геоде�
зичне та картографічне виробництво;

– захист інтелектуальної власності, законних ін�
тересів членів товариства;

– пропаганда і сприяння впровадженню у ви�
робництво досягнень науки і техніки, передового
досвіду;

– внесення пропозицій до органів влади та уп�
равління з питань розвитку геодезії, аерокосміч�
них зйомок і картографії;

– розвиток міжнародного співробітництва, обмін
делегаціями, передовим досвідом у галузі науки і
техніки, участь у конгресах, конференціях тощо.

Наразі товариство об'єднує 51 організацію у 17
областях України та в АР Крим, з яких 25 — це
державні підприємства, 5 – навчальні заклади, 21
— приватні фірми. Чисельність індивідуальних
членів становить 215 осіб. У 2005�2010 рр. в колек�
тивні члени товариства вступило 26 підприємств
та організацій у тому числі Орендне підприємство
"НДІ будівельного виробництва", в якому ми пе�
ребуваємо сьогодні.

У березні 1994 p. на конгресі Міжнародної феде�
рації геодезистів(FIG), який проходив у м. Мель�
бурні (Австралія), наше товариство було прийняте
в члени цієї міжнародної організації. У квітні 2009
року в Малому Маріїнському палаці м. Києва на
Асамблеї ділових кіл України, яка проходила до дня
Перемоги на честь лідерів різних сфер професійної
діяльності, Українське товариство геодезії і картог�
рафії було визнане кращою громадською ор�
ганізацією року, а президент товариства професор
Ігор Тревого нагороджений статуеткою Богині Пе�
ремоги Ніки та відповідним сертифікатом.

Правління УТГК практикує в своїй діяльності
відзначення важливих подій в діяльності галузі,
окремих підприємств, організацій та їх працівни�
ків. З метою стимулювання працівників галузі
практикується вручення нагород: почесних
відзнак, грамот, дипломів, цінних подарунків то�
що. Так, на кінець 2010 р. відзнакою "Почесний ге�
одезист України" нагороджено 155 осіб, відзнакою
"За заслуги в геодезії і картографії " І ступеня — 92
особи, ІІ ступеня — 74 особи і ІІІ ступеня — 116
осіб, відзнакою імені А. Л. Островського — 11 осіб.
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ПРИВІТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ
П.М. Шевчук, к. т. н., доцент, заступник голови правління



Починаючи з 2002 р., правління товариства
щорічно організовує і проводить міжнародні нау�
ково�технічні конференції під назвою "Геофорум"
на честь професійного свята працівників геології,
геодезії та картографії України. Вони традиційно
проходять на Яворівському військовому полігоні
(Львівська обл.). Тематика цих конференцій сто�
сується в основному розв'язання важливих проб�
лем у розвитку геодезії та картографії, науки та
освіти, топографо�геодезичного та картографічно�
го виробництва. Робота конференцій проходить у
формі пленарних та секційних засідань за напря�
мами: геодезія і геодинаміка; фотограмметрія, кар�
тографія, ГІС; інженерна геодезія, кадастр, земле�
устрій; військові геодезичні та GIS� технології;
приладобудування; наукова секція студентів і
аспірантів. Конференції супроводжуються вистав�
ками новітніх приладів, устаткування, програмних
продуктів відомих у світі та Україні приладо�
будівних фірм, до конференцій видається збірник
наукових праць "Сучасні досягнення геодезичної
науки та виробництва".

Правління товариства активно співпрацює з
міжнародними громадськими організаціями, деле�

гації товариства беруть участь у багатьох міжнарод�
них конгресах, конференціях, симпозіумах, семіна�
рах. Укладено угоди про співпрацю з Товариством
польських геодезистів (SGP), Спілкою геодезистів і
картографів Чехії, Словаччини, Німеччини.

В той же час наша галузь в Україні знаходить�
ся зараз у тяжкому стані. До цього часу не визна�
чено її правового статусу, не призначено голову
служби, затримується фінансування. Президія
правління УТГК постійно слідкує за цією ситу�
ацією, декілька разів розглядала питання на своїх
засіданнях, зверталась до прем'єр�міністра з про�
ханням надати Державній службі геодезії, картог�
рафії та кадастру статус органу центрального уп�
равління і вивести її з підпорядкування Держком�
зему. Наразі в цьому питанні ніяких змін немає,
але ми надіємось на його позитивне вирішення
найближчим часом.

Бажаю учасникам конференції доброго здоров'я,
здійснення усіх задумів і сподівань, невичерпних
сил та енергії для втілення в життя рішень конфе�
ренції на благо геодезії для будівельної галузі!

Вітаю всіх присутніх з початком роботи конфе�
ренції!
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