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2017 рік для Товариства розпочався в новій
якості. Українське товариство геодезії і
картографії трансформувалось в громадську
спілку - ГС «УТГК.», а Західне геодезичне
товариство (ЗГТ УТГК) зберегло свою назву, але
отримало новий статус. Обидві громадські
організації одержали статус неприбутковості і
активно взаємодіють.

Важливою подією року було 25 років плідної
діяльності ЗГТ УТГК, які було відзначено
випуском почесного знаку «25 років ЗГТ».



Суттєво зросли ряди Товариства за
рахунок вступу колективних і індивідуальних
членів. Традиційно було відзначено
професійне свято працівників геології,
геодезії і картографії України урочистою
нарадою у Львові. В ЗНП «Сучасні досягнення
геодезичної науки та виробництва» було
опубліковано привітання працівників галузі
від Голови Держгеокадастру України і
Президента ГС «УТГК.»



Нагородження почесною відзнакою «Медаль імені 
професора Моторного» члена Товариства Мазуркевича Л.Л.



Активно проводилась видавнича діяльність. Було
видано 2 випуски ЗНП Сучасні досягнення
геодезичної науки та виробництва», тези
Міжнародних конференцій, програми конференцій
тощо.



Були успішно організовані МНТК у Львові
(Геофорум-2017 і Одесі - «ГІС у територіальному
управлінні та експертних дослідженнях».
Традиційно головним організатором МНТК
«Геофорум» було ЗГТ. Цей найбільший
геодезичний форум в Україні підтримали ряд
Міністерств, НАН України, НУ «Львівська
політехніка», Академія сухопутних військ, FIG,
фірма Leica Geosystems і ряд наукових та
виробничих вітчизняних і закордонних
організацій. В роботі конференції взяли участь
фахівці всіх регіонів України і багатьох країн
Європи і світу, у тому числі і керівництво
Держгеокадастру України.





Головним організатором Одеської конференції був
член Правління ЗГТ Стадніков В.В.

Члени Товариства взяли участь в багатьох інших МНТК
в Україні і за кордоном. Наприклад в Києві, Івано-
Франківську, Східниці, Кременчуку, Львові, Єлгаві
(Латвія), Варшаві і Вроцлаві (Польща), Нойбранденбурзі і
Берліні (Німеччина).

Правління ЗГТ знову підтримало наукову експедицію
на Яворівському НГП.

Успішно проводилась Міжнародна діяльність
Товариства. Видатною подією року був конгрес CLGE в
Потсдамі (Німеччина) на якому Україна була прийнята в
члени Європейської геодезичної асоціації. В делегацію
України входили І.С.Тревого - Президент ГС«УТГК.»,
Б.В.Четверіков - віце-президент ГС«УТГК.», В.М.Кілару і
В.В.Задорожний - члени Правління ЗГТ.





Понад сто фахівців з України взяли участь
в роботі щорічного світового геодезичного
форуму «INTERGEO 2017» в Берліні
(Німеччина) на якому делегація Товариства
провела важливі і успішні переговори з
фірмою Leica Geosystems (віце-Президент Ken
West) про нові напрями співпраці. Були
проведені результативні переговори з
керівництвом фірми Торcon та рядом інших
наукових, навчальних і виробничих
організацій Європи та світу. Маємо надію на
суттєве розширення міжнародної співпраці.





Яскравим прикладом Міжнародної діяльності стали участь
делегації Товариства в 39 з’їзді SGP в Ольштині в складі І.С.Тревого,
Б.В.Чеверіков, В.В.Задорожний. З SGP є договір про співпрацю,
щорічно проводяться обміни делегаціями та здійснюється
взаємопідтримка між Товариствами на міжнародній арені.



Розширяється співпраця Товариства з
Держгеокадастром України. Було обговорено і
зкореговано проект нового Закону України «Про
топографо-геодезичну і картографічну діяльність», взято
участь в спільній нараді Держгеокадастру України і ГУГІК
Польщі в листопаді 2017 року, проведено переговори
щодо оновлення фахових інструкцій і нормативних
документів та вдосконалення роботи Державної фахової
комісії з сертифікації інженерів-геодезистів тощо.

Важливою подією року була V звітно-виборна
конференція ЗГТ УТГК в грудні 2017 року у Львові, на якій
був заслуханий і обговорений звіт про діяльність
Товариства за п’ятирічний період і обране нове Правління і
ревізійна комісія на наступний термін роботи 2018-2022
рр.





Відбулось нагородження кращих
працівників сфери геодезії і картографії до
дня професійного свята, до дня Незалежності
України, на МНТК «Геофорум-2017», на V
конференцію ЗГТ УТГК та у зв’язку з
ювілейними подіями.

Діяльність Товариства висвітлювалась в
публікаціях фахових журналів, ЗМІ, на сайтах
ЗГТ і УТГК, на сайтах товариства, в ухвалах
МНТК «Геофорум».



Дякую за увагу!


