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 2016 рік став ювілейним для Українського товариства

геодезії і картографії (УТГК) - 25 років від дня його

заснування. Цей рік був не простим, але результативним

в діяльності Товариства. За 25 років воно сформувалось

у потужну фахову громадську організацію в сфері

геодезії і картографії України, яка визнана за кордоном і

є членом світової федерації геодезистів (FIG).

 2016 was the anniversary for Ukrainian Society of

Geodesy and Cartography (USGC) - 25 years since its

foundation. This year was not simple, but effective in the

activity of the Society. Over 25 years it is formed in strong

professional public organization in the field of geodesy and

cartography of Ukraine, which is recognized abroad and is a

member of the World Federation of Surveyors (FIG).



 Найбільш важливими напрямками діяльності були

підвищення престижу і професійний захист геодезичної

галузі, ефективна співпраця з урядовими установами країни,

сприяння науково-технічному прогресу в сфері геодезії і

картографії, організація науково-технічних форумів, видання

власних науково-технічних журналів, стимулювання фахової

діяльності шляхом введення заохочувальних нагород,

розширення міжнародної діяльності, тощо.

 The most important task was to increase the prestige and

professional protection of geodesic industry, effective

cooperation with government institutions of the country, promote

scientific and technological progress in the industry of geodesy

and cartography, organization of scientific and technical forums,

a publication of own scientific and technical journals,

stimulating professional activity by way of introducing incentive

awards, expansion of international activities, etc.



 Визначною подією 2016 року була підготовка та проведення 29

вересня в м. Київ ІІІ з’їзду Товариства. В роботі з’їзду взяли

участь член президії АН України, академік Я. Яцків, Голова

Держгеокадастру України О. Цвях, директор департаменту з

топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгео-

кадастру України О. Малюк, президент Товариства геодезистів

Польщі пан С. Цегельський, директор науково-дослідного

інституту геодезії, картографії і топографії Чехії доктор К. Радей

та інші поважні особи.

 Notable event in 2016 was the preparation and holding of

September 29. Kyiv, III Congress of the Society. The Congress was

attended by a member of the Presidium of Ukraine, academician Ya.

Yatskiv, Chairman Derzhgeokadastru of Ukraine O. Tsvyah, Director

of topographic and geodetic and cartographic activities

Derzhgeokadastru of Ukraine O. Malyuk, President of the Association

of Surveyors of Poland Mr. S. Tsehelskyy, Director of scientifically-

research institute of geodesy, cartography and topography of the

Czech Republic Dr. K. Radey and other respected persons.



Робочі моменти ІІІ з’їзду УТГК

З’їзд заслухав і обговорив звітні

доповіді правління і ревізійної

комісії за п’ятирічний період

діяльності, обрав нові керівні

органи, прийняв ухвалу.

The congress heard and discussed

the reports of the Board and of the

Audit Commission for the five

years of activity, elected new

governing bodies, was adopted the

decision.



 Протягом 2016 року правління Товариства виконало

великий обсяг робіт, пов’язаних зі зміною статусу

нашої громадської організації з врахуванням положень

закону України «Про громадські об’єднання». Нова

назва нашої організації – громадська спілка

«Українське товариство геодезії і картографії».

 During 2016, the board of the Society was carried out a

large amount of work related to the change in the status of

our public organization, taking into account the provisions

of the law of Ukraine "On public associations." The new

name of our organization is the Public Union "Ukrainian

Society of Geodesy and Cartography".



 У 2016 році правління Товариства приймало активну участь

у редагуванні Закону України про топографо-геодезичну та

картографічну діяльність. Важливо, що до даного Закону

нарешті додається стаття 24а, в якій наведені права і обов’язки

саморегулювальних організацій в сфері топографо-геодезичної

та картографічної діяльності. З врахуванням вироблених

доповнень удосконалений Закон буде переданий на розгляд та

затвердження у Верховну Раду України.

 In 2016, the board of the Society took an active part in the

editing of the Law of Ukraine on topographic and geodetic and

cartographic activities. Importantly, that to this Law finally is add

in Article 24a, in which is revising the rights and responsibilities of

the self-regulating organizations in the field of topographic,

geodetic and cartographic activities. Taking into account the

amendments made the improved law will be submitted for review

and approval by the Verkhovna Rada of Ukraine.



 Протягом року збільшувались ряди Товариства. Цьому

сприяли публікації в журналах «Вісник геодезії та

картографії», «Сучасні досягнення геодезичної науки та

виробництва» та в інших виданнях і ЗМІ. Серед нових членів

можна назвати ТОВ «Кайлакс-К», ПП «Гео-Земля», ПП

«Геокапітал», ПП «Ріга» та ін. Правління Товариства в

минулому році неодноразово виступало на захист фахових

інтересів геодезичних підприємств і окремих їх працівників.

 During the year the numbers of Society was increased. This is

due to the publication in the journal " Herald of Geodesy and

Cartography", "Recent advances in geodetic science and industry"

and in other publications and media. Among the new members of

the Society could be called LLC "Kaylaks-K“, PE "Geo-Land", PE

"Heokapital", PE "Riga“ and other. The board of Society at last

year has repeatedly acted to protect the professional interests of

geodetic companies and their individuals employees.



У 2016 році правління Західного

геодезичного товариства підтри-

мало наукову експедицію на нау-

ковому еталонному геодезично-

му полігоні на Львівщині. Два

метрологічних об'єкти полігону

служать для атестації і перевірки

GNSS приймачів та електронних

тахеометрів підприємств і організацій Західної України.

In 2016 the board of the Western geodesic society has

supported the scientific research expedition on the reference

geodesic polygon in Lviv region. Two metrological objects of

polygon was used for certification and verification of GNSS

receivers and electronic total stations of businesses and

organizations of Western Ukraine.



У 2016 році правління ЗГТ УТГК за

підтримки Національного університету

«Львівська політехніка», Національної

Академії сухопутних військ, ряду

Міністерств і відомств організувало і

провело МНТК «Геофорум», яку

вважають як один з найбільших

фахових і наукових форумів в Україні.

In 2016 the board of WGS USGC

supported by the National University

"Lviv Polytechnic", National Army

Academy, a number of ministries and

departments was organized and held ISTC

"Geoforum", which is considered as one

of the most professional and academic

forums in Ukraine.



 У 2016 році продовжувалась співпраця з FIG, розширювалась

міжнародна співпраця. Члени Товариства приймали участь у

чисельних МНТК. Наприклад, на світовому конгресі INTERGEO

2016 (Німеччина) традиційно була делегація Товариства

(І.Тревого, К.Третяк, В.Задорожний, В.Кілару). На конгресі наша

делегація мала ряд ділових зустрічей, провела результативні

переговори з колегами з інших громадських організацій, з

керівниками відомих фірм і корпорацій, з фахівцями і

науковцями.

 The cooperation with the FIG continued in 2016, was expanded of

the international cooperation. The members of the Society was

participated in numerous ISTC. For example, on the World Congress

INTERGEO 2016 (Germany) has traditionally been the delegation of

the Society (I.Trevoho, C.Tretyak, V.Zadorozhnyy, V.Kìlaru). On the

Congress our delegation had a number of business meetings, held

successful talks with colleagues from other NGOs, with leaders of

famous companies and corporations, with experts and scientists.



На світовому конгресі INTERGEO 2016

On the World Congress INTERGEO 2016

Director of the Institute of 

Geodesy, Professor Cornyliy 

Tretyak on the professional 

exhibition

Директор Інституту Геодезії, 

професор Корнилій Третяк 

на фаховій виставці

Ділові переговори з фірмою «Leica 

Geosystems», зліва направо:

Кен Вест, Олексій Свірідов, 

Ігор Тревого

Business negotiations with the 

company «Leica Geosystems», left 

to right: Ken West, Alexey Sviridov 

Ihor Trevoho



 У 2016 році троє членів Товариства професори Корнилій Третяк і

Володимир Глотов (Інститут геодезії Національного університету

«Львівська політехніка») та Валентин Максимчук (директор

Карпатського відділення Інституту геофізики АН України) здобули

державну премію України в галузі науки і техніки за цикл наукових

досліджень в Антарктиді. Фактично вони є першими геодезистами

удостоєними державної премії України.

 In 2016, three members of the Society of Professors Kornyliy Tretyak

and Vladimir Hlotov (Geodesy Institute of the National University "Lviv

Polytechnic") and Valentin Maksymchuk (Director of the Carpathian

 Branch of the Institute of Geophysics

Sciences of Ukraine) was receiving a

State Prize of Ukraine in the field of

science and technology for a series of

scientific research in Antarctica. In fact,

they are the first surveyors awarded the

State Prize of Ukraine.



Для стимулювання фахової

діяльності в Товаристві розроб-

лені і запроваджені фахові

відзнаки. У 2016 році правління

Товариства запровадило нову (8

за переліком) почесну відзнаку

«Медаль ім. проф. А.Д.

Моторного».

To stimulate of professional acti-

vity in the Society was designed

and implemented of professional

awards. In 2016 the board of

Society was introduced a new (8

according to the list) honorary

award "Medal of Prof. A.D.

Motornyy".



Вся діяльність Товариства це громадська робота, яка потребує

самовідданості і обов’язковості її виконавців. Тому доцільно

назвати найактивніших членів Товариства: О.Дишлик, М.Білоус,

І.Руденко, В.Барладін, В.Ревуцький, Ю.Карпінський, В.Ковтун,

І.Заєць, Л.Доценко, С.Гусак (Київ), І.Тревого, К.Третяк, О.Іванчук,

В.Глотов, Б.Четверіков, О.Денисов, С.Савчук, Б.Паляниця, В.Зубач,

П.Волчко, Р.Козак, К.Смолій, Я.Кищак, О.Цимбал, О.Кузишин,

І.Шот (Львів), Т.Грицюк, Г.Качан, К.Бурак (Івано-Франківськ),

С.Бузук, В.Рябчий (Дніпропетровськ), В.Лемик (Полтава),

В.Стадніков, М.Звягіна (Одеса), Є.Матвієнко, Я.Шевчук,

(Тернопіль), Б.Окопний, В.Малов, А.Тітеря (Вінниця),

І.Проданець, І.Калинич (Мукачеве, Ужгород), В.Волошин, О.Рудик

(Луцьк), О.Горб (Харків), Я.Назарук (Кам’янець-Подільський),

В.Кілару (Чернівці), Р.Янчук, О.Тадеєв (Рівне) та багато інших.



Дякуємо за увагу!

Thank you for the attention!


