
Ухвала 
24-ї Міжнародної науково-технічної конференції (МНТК) 

«ГЕОФОРУМ-2019» 

 

 МНТК проходила в період з 10 по 12 квітня 2019 року у Львові-Брюховичах-Яворові. 

В конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та студенти, виробничники, 

військові фахівці, які представляли майже всі регіони України та такі країни як Німеччина, 

Польща, Чехія, Латвія, Молдова. Заслухавши і обговоривши біля 70 доповідей (з них 6 

доповідей на пленарному, решта – на 5-ти секціях) та біля 35 доповідей стендових, МНТК 

прийняло наступну ухвалу: 

1. Звернутися до Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру з проханням: 

• завершити розгляд нової реадкції Закону України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» та передати його до Верховної Ради України; 

• ввести до складу кваліфікаційної комісії з сертифікації інжекнерів-

землевпорядників та інженерів-геодезистів двох висококваліфікованих геодезистів 

(від ГС УТГК і ВНЗ); 

• розробити першочергові нормативно-правові акти (інструкції, положення, 

керівництва сучасні, норми на виконання робіт тощо) у сфері сучасних топографо-

геодезичних та інженерно-геодезичних робіт; 

• закласти технічні і нормативно-правові основи функціонування мереж активних 

референцних GNSS станцій в Україні; 

• вдосконалити нормативно-правову базу землеустрою та кадастру; 

• вирішити питання щодо вимог на виконання топографо-геодезичних знімань з 

використанням БПЛА. 

2. Звернутися до КМ України та до Міністерства освіти і науки України із 

пропозиціями: 

• Надати Національному університету «Львівська політехніка» і КНУБА, де є 

визнані в Україні і світі геодезичні школи, достойне державне замовлення на 

геодезичні спеціальності для прийому студентів; 

3. Звернутися  до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України із пропозиціями: 

• пришвидшити впровадження нових державних будівельних норм на геодезичні 

роботи у будівництві; 

• розробити нормативний документ на проведення контрольно-виконавчих зйомок 

новозбудованих інженерних мереж і споруд; 

4. Звернутися до Міністерства оборони України із пропозиціями: 

• Інтенсифікувати наукові дослідження та науково-дослідні роботи в галузях 

а) використання програмного забезпечення геоінформаційних систем військового 

призначення (на прикладі ArcGIS); 

б) інформаційних та геоінформаційних систем, топогеодезичного та навігаційного 

забезпечення Сухопутних військ ЗС України; 

в) сумісного використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з відповідними ГІС 

в інтересах Сухопутних військ ЗС України; 

• залучення Наукового центру Сухопутних військ Національної академії 

Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (АСВ) до науково-

технічної співпраці представників Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського; 

• встановити обов’язковим вивчення геоінформаційних систем курсантами всіх 

спеціальностей в АСВ. 

5. Враховуючи високий рівень і зацікавленість МНТК «Геофорум», вважати за 

необхідне продовжити практику проведення таких конференцій. Наступну 

ювілейну ХХV МНТК «Геофорум 20202» провести 1-3 квітня 2020 року. 



6. Надати інформацію про конференцію всім учасникам та поширити у засобах масової 

інформації (Інтернет-сайти, журнали, збірники, тощо( 

7. Ухвалу МНТК «Геофорум 2019» опублікувати, направити в Адміністрацію 

Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство оборони України, Мінрегіонбуд, Державну службу України з питань 

геодезії, картографії та кадастру. 


