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Шановний Олексію Валерійовичу! 

Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії» стурбовано станом 

геодезично-картографічної галузі України. Нажаль в останні п’ять років ця важлива галузь, яка має 

забезпечувати діяльність практично всіх напрямків економіки, науки, освіти і оборони, 

представлена лише департаментом серед багатьох підрозділів Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) і його діяльність переважно було спрямовано на 

забезпечення земельних відносин, що стримувало спрямування діяльності галузі на виконання 

загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт наобхідних для розвитку 

економіки України (це побудова інфраструктури геопросторових даних; загальнодержавне 

картографування країни у масштабі 1:10000 та інших; демаркація і делімітація державних кордонів 

країни; розвиток та використання геоінформаційних систем;  створення і оновлення планових 

висотних геодезичних мереж, мереж активних GNSS станцій, гравіметричної мережі необхідних для 

забезпечення високоточного геодезичного моніторингу атомних і гідроелектростанцій; 

геодинамічних досліджень; промислового, житлового, дорожного будівництва, будівництва тунелів, 

аеродромів, стадіонів, унікальних споруд тощо.) 

Товариство готове сприяти у реформуванні Держгеокадастру, має конкретні пропозиції і може 

взяти участь у їх реалізації. 

Нашу думку підтримують відомі вчені і фахівці інших галузей економіки, серед них: член 

Президії НАН України, академік НАН України, лауреат Державної премії України  д.ф.-м.н. 

Я.С.Яцків, директор Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка», лауреат Державної премії  

д.т.н., професор К.Р.Третяк, перший заступник директора науково-дослідного інституту 

будівельного виробництва д.т.н. П.Є.Григоровський,  директор Карпатського відділення інституту 

геофізики НАН України лауреат Державної премії України член кор. д.ф.-м.н. В.Ю.Максимчук, 

Президент Українського товариства фотограмметрії і дистанційного зондування д.т.н., професор 

О.Л.Дорожинський, заступник Генерального директора з науково-метрологічних робіт 
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Національного наукового центру «Інститут метрології» д.ф.-м.н., професор О.В.Прокопов, завідувач 

кафедри геодезії та картографії Київського національного університету ім.Тараса Шевченка 

д.геогр.н, професор Л.М.Даценко, декан Київського національного університету будівництва і 

архітектури д.т.н., професор Р.В.Шульц, завідувач кафедри картографії та геопросторового 

моделювання НУ «Львівська політехніка» лауреат Державної премії України д.геогр.н., професор 

Р.І.Сосса, директор НВП «Високі технології» к.т.н., доцент Одеської академії будівництва та 

архітектури В.В.Стадників та інші. 

 

За дорученням Президії ГС «УТГК» 

Президент товариства 

Заслужений працівник освіти України 

д.т.н., професор                                                                                            Ігор Тревого 

 

 


