
УХВАЛА 

ІІІ з'їзду Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії» 

 

ІІІ з’їзд Українського товариства геодезії і картографії відбувся 29 вересня 2016 р. у 

м. Києві. В його роботі взяли участь інженерно-технічні працівники, , вчені, які 

працюють в сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, 

викладачі, студенти вузів геодезичного профілю, представники юридичних осіб 

приватного права та громадських об’єднань, , представники Держгеокадастру, НАН 

України та міжнародних громадських об’єднань з Вірменії, Польщі та Чехії.  

На з’їзді було заслухано звіт президента про діяльність правління за п’ятирічний 

період, обговорено основні розділи доповіді, а саме: організаційно-масова робота, 

науково-технічна та видавнича діяльність, міжнародна діяльність, захист інтересів і 

професійних прав галузі, підприємств і працівників, відзначення важливих подій в сфері 

геодезії та картографії.  

 На з’їзді було оцінено роботу правління, відбулись вибори президента і нового 

складу президії та ревізійної комісії на наступний п’ятирічний період (2016-2021 рр.. На 

з’їзді розглядались питання, пов’язані зі станом і перспективами розвитку топографо-

геодезичної і картографічної діяльності в країні, галузевої науки і освіти. Підчас роботи 

з’їзду працювала виставка сучасної техніки, технологій, програмних продуктів відомих в 

Україні і світі фірм, підприємств та організацій.  

З’їзд вирішив: 

1. Схвалити діяльність Українського товариства геодезії і картографії за період 

2012-2016 років. 

2. Активізувати роботи по залученню працівників топографо-геодезичної та 

картографічної діяльності, юридичних осіб приватного права та громадських об’єднань 

до вступу в Українське товариство геодезії і картографії, особливо в південно-східних 

регіонах України. 

3. Активно розвивати дистанційні засоби залучення членів Українського товариства 

геодезії і картографії до систематичної оперативної співпраці в уставній діяльності.  

4. Звернутись до керівництва Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру  з проханням:  

- відновити загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи в 

Україні з метою розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, зокрема:  

- забезпечити впровадження Державної геодезичної референцної системи 

координат УСК-2000 у всі сфери її використання та розвиток мережі активних 

референцних станцій – Української перманентної мережі Глобальних навігаційних 

супутникових систем ( УПМ ГНСС) як складової Державної геодезичної мережі 

України, завершення геодезичних робіт з побудови моделі квазігеоїду на територію 

України з точністю 2-3 см. та приступити до розвитку нівелірної  (висотної) та 

гравіметричної мережі, як складових Державної геодезичної мережі України; 

- здійснити заходи із відновлення загальнодержавного топографічного і 

тематичного картографування, створення Єдиної топографічної основи -  Державної 

базової топографічною карти в масштабі 1:10000 та у взаємодії з Міністерством Оборони 

України створення топографічної карти національного рівня в масштабі 1: 50 000 та 

запровадити їх топографічний моніторинг; 

- вважати пріоритетним розроблення нормативно-технічних документів, які 

регламентують виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, та 

приведення їх у відповідність з сучасними досягненнями геоінформаційних технологій 

збирання та оброблення геопросторових даних 
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- включити до складу Державної кваліфікаційної комісії представника Українського  

товариства геодезії і картографії  для  підвищення ефективності сертифікації інженерів 

геодезистів; 

- посилити діяльність Держгеонагляду для забезпечення якісного виконання 

топографо-геодезичних та картографічних робіт; 

5. Звернутися до керівництва провідних вищих навчальних закладів України, які 

готують фахівців геодезичного профілю, з проханням  започаткувати взаємодію з 

Держгеокадастром України з метою працевлаштування випускників, вдосконалення 

освітніх програм та їх відповідності вимогам реалізації державної політики в сфері 

топографо-геодезичної та картографічної діяльності на основі прямих договорів. 

6. Ухвалу з’їзду опублікувати, розмістити на сайті УТГК, надіслати в 

Адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і 

науки України, Міністерство оборони України, Державну службу України з питань 

геодезії, картографії та кадастру, Військово-топографічне управління ЗСУ та учасникам 

з’їзду. 

 

Голова з’їзду                                                    ________________ Ю. О. Карпінський 

 

Секретар                                                          ________________  С. А. Гусак 


