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Європейська асоціація геодезистів CLGE двічі 
на рік проводить Генеральну асамблею. Кожна 
Генеральна асамблея відбувається на території різних 
країн-членів CLGE. 

21–23 березня 2019 року чергова Генеральна 
асамблея CLGE проходила у м. Софія (Болгарія) 
на території готельного комплексу “Рамада”. На 
Асамблею прибули делегації 35 країн з 41 країни-члена 
та асоційованих членів Асоціації. 

Відкриття Генеральної асамблеї відбулося 21 
березня у приміщенні музею Землі Болгарії у день 
святкування Всесвітнього дня геодезиста. Відкрив 
засідання Президент CLGE Маріс Барбієрі, далі його 
вів секретар CLGE Володимир Тіхонов. З вітальними 
словами виступили колишній та теперішній голови 
Служби геодезії, картографії та кадастру Болгарії, 
міністр політики регіонального розвитку Болгарії 
та інші поважні гості. Окрім цього, традиційно 
заслухали інформацію про одного з найвидатніших 
геодезистів, чиє ім’я асоціюватиметься в організації 
з 2019 р. 

Завершилося відкриття пленарним засіданням, що 
складалося з п’яти наукових доповідей про організацію 
кадастру в різних країнах Європи.

Другий день Асамблеї розпочався з приймання 
до Асоціації нового члена, що мав статус 
асоційованого, – Чорногорії. Оголошено зміни в 
складі деяких делегацій, а саме: Златан Златанов 
(новий делегат від Болгарії), Халук Озенер (нова 
делегатка від Туреччини). Окрім делегатів країн-
членів Асоціації, традиційно були присутні делегати 
від передових фірм – президент фірми ELRA Жан 
Моеркерке, делегат від фірми EUPOS  Браніслав 
Дорсчак, делегат від фірми Pix4D Габріель Руг’єро. 

Після цього Президент CLGE виступив із доповіддю 
про аналіз відвідуваності генеральних асамблей 
делегаціями країн-членів за останні три роки та 
про роботу попередньої Асамблеї в Барселоні. Далі 
відбулось пленарне засідання, на якому розглядались 
питання іноваційного програмного забезпечення від 
фірм-делегатів та інші питання роботи Асоціації. 
В кінці першої половини засідання було заслухано 
так звані національні доповіді від країн-членів, 
що прийматимуть найближчі генеральні асамблеї  
CLGE. З доповіддю від української делегації 
стосовно організації Генеральної асамблеї у 2021 р. 
виступив віцепрезидент ГС “УТГК” Б. В. Четверіков.  
В доповіді було запропоновано вибрати містом 
проведення Асамблеї Львів та попередньо затвердити 
дати і місце проведення, а саме 15–17 квітня 2021 
року на базі готельного комплексу “Дністер”. 
Інформацію схвалили делегації країн, після чого 
затвердили голосуванням одноголосно, традиційно 
піднімаючи прапорці країн. Президент Асоціації 
зобов’язав повідомити остаточну інформацію щодо 
організації Асамблеї на засіданні в квітні 2020 р. в 
м. Скоп’є (Македонія). 

Друга частина засідання розпочалась із поділу 
делегацій на дві секції, на яких обговорювали 
питання щодо бюджету Асоціації, вебсайта, 
участі у найближчих засіданнях Світової асоціації 
геодезистів (FIG) й інші – сучасний стан та шляхи 
покращення.

Упродовж третього дня Асамблеї було розгля-
нуто важливі питання, які обговорювались під 
час засідань та екскурсій туристичними місцями 
м. Софії. Наступна Генеральна асамблея відбувати-
меться 26–28 вересня 2019 р. у Туреччині.
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УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
ГЕОДІЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ” У ГЕНЕРАЛЬНІЙ АСАМБЛЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

АСОЦІАЦІЇ ГЕОДЕЗИСТІВ CLGE

Подано інформацію про засідання Генеральної асамблеї Європейської асоціації геодезистів (CLGE) в м. Софія 
(Болгарія), у якому брала участь делегація Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії”. 
На Генеральній асамблеї було заслухано доповідь віцепрезидента ГС “УТГК” Б. В. Четверікова стосовно 
проведення Генеральної асамблеї CLGE у 2021 р. в Україні. Прийнято рішення провести асамблею у м. Львові 
(попередні дати – 15–17 квітня 2021 року).
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PARTICIPATION OF THE DELEGATION OF THE USGC IN THE GENERAL ASSEMBLY 
OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF GEODESISTS CLGE

The article contains information on the meeting of the General Assembly of the European Association of Surveyors 
(CLGE) in Sofi a (Bulgaria), attended by the delegation of the Public Association “Ukrainian Society for Geodesy and 
Cartography”. At the General Assembly, a report by Vice-President of the USGC Chetverikov B. was heard concerning the 
holding of the General Assembly of CLGE in 2021 in Ukraine. It was decided to hold an assembly in Lviv with preliminary 
dates of April 15–17, 2021.
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