
  

УХВАЛА  

IV з’їзду Громадської спілки  

«Українське товариство геодезії і картографії»  

  

IV з’їзд Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії» 

працював 26 листопада 2021 р. у м. Львові. В роботі з їзду взяли участь фахівці 

державних і приватних виробничих підрозділів та науковці, що працюють у сфері 

геодезії, картографії та кадастру України, Громадських організацій, представники 

Держгеокадастру, НАН України, Міжнародних установ і громадських об’єднань з-за 

кордону.  

На з’їзді було заслухано звітну доповідь про діяльність Президії ГС «УТГК» у 2016 

– 2021рр., яку виголосив її президент. В доповіді детально висвітлені основні 

напрямки діяльності, а саме організаційна, науково-технічна, міжнародна, видавнича, 

відзначення важливих подій в державі і сфері геодезії, картографії та кадастру, захист 

професійних інтересів галузі.  

З’їзд оцінив роботу Президії ГС «УТГК», обрав президента і новий склад Президії 

і ревізійної комісії на наступний п’ятирічний період (2022-2026рр.). На з’їзді 

розглянуті питання пов’язані зі станом і перспективами розвитку 

топографогеодезичної і картографічної галузі країни, галузевої науки і освіти. Під час 

з їзду працювала фахова виставка нових технологій, систем, техніки, програмних 

продуктів і літератури. Учасниками виставки були вітчизняні і закордонні фірми, 

підприємства і організації.  

З’їзд вирішив  

- схвалити діяльність Президії Громадської спілки «Українське товариство 

геодезії і картографії» за період 2017-2021рр.;  

- активізувати роботу Президії і членів ГС «УТГК» спрямовану на вступ в 

ГС «УТГК» нових членів, підприємств і організацій особливо в південно-східних 

регіонах України;  



- розширити співпрацю з громадськими навчальними і виробничими 

організаціями України та інших країн та практику підписання з ними угод та 

меморандумів;  

- посилити захист професійних інтересів фахової освіти і науки;  

- звернутись до керівництва Держгеокадастру України з пропозицією:   

  

- створення Науково-технічної ради Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру з залученням провідних науковців та фахівців для 

підготовки рекомендацій та наукових пропозицій щодо реалізації державної політики 

у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної 

та картографічної діяльності та інших сфер діяльності;   

  

- активізувати роботи з удосконалення нормативного забезпечення з 

питань розвитку національної інфраструктури геопросторових даних та 

топографогеодезичної та картографічної діяльності, зокрема:  

  

• внести зміни до проекту Закону про топографо-геодезичну та картографічну 

діяльність, врахувавши в ньому рівень та перспективи розвитку досягнень 

геоінформаційних технологій та пришвидшити його підготовку і передачу 

на розгляд та затвердження у Верховну Раду України;  

• якнайшвидше змінити в законодавчому порядку термін дії підвищення 

кваліфікації для сертифікованих інженерів-геодезистів з необґрунтованих 

двох років на чотири роки, та замінити напрями діяльності на категорії робіт;  

• подальшої гармонізації   національних   стандартів   з   міжнародними 

стандартами серії ISO 19100 "Географічна інформація/Геоматика";   

- терміново вжити необхідних заходів щодо виконання Постанови Кабінету 

міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1259 “ Деякі питання застосування 

геодезичної референцної системи координат УСК-2000” та припинення практики 

використання застарілої малоточної системи координат СК – 63;   

  

- вважати пріоритетним напрям забезпечення розвитку національної 

геодезичної системи відліку, пов'язаної з європейськими та світовими системами 

координат, зокрема, в результаті:   

  

• розвитку Державної геодезичної мережі України, впровадження нової 

Європейської вертикальної референцної системи на заміну системи висот 

Балтійська 77;  



• розвитку системи координатно - часового і навігаційного забезпечення 

України на основі міжгалузевого об'єднання постійно діючих мереж  

глобальних навігаційних супутникових систем, які, перебувають у сфері 

управління Держгеокадастру, Державного космічного агентства, Міністерства 

освіти і науки,  інших  центральних  органів  влади та у віданні  Національної  

академії  наук і передбачити це в оновленому Порядку побудови Державної 

геодезичної мережі.   

  

- забезпечення топографічного картографування території та 

удосконалення національної системи картографування, зокрема, в результаті:   

  

• проведення наукових досліджень системи комплексного картографування 

території;   

• удосконалення інформаційного змісту і структури цифрових моделей 

місцевості та топографічних карт;   

• завершення створення Основної державної топографічної карти України на 

основі оновлених топографічних карт у масштабі 1: 50 000;  

• якнайшвидшого початку топографічних робіт зі створення Базової державної 

топографічної карти України на основі оновлених топографічних карт у 

масштабі 1: 10 000, як набору базових геопросторових даних Національної 

інфраструктури геопросторових даних  

  

- схвалити ініціативу міжнародної організації геодезистів FIG щодо 

розвитку Мережі молодих геодезистів (FIG Young Surveyors Network) та організувати 

групу «Мережа молодих геодезистів та землевпорядників ГС «УТГК»» при 

громадській спілці «Українське Товариство Геодезії та Картографії»  з метою 

входження до мережі молодих геодезистів FIG;  

  

- створити умови і зосередити підготовку фахівців з геодезії і картографії в 

університеті де є відомі наукові школи з висококваліфікованими викладачами і 

потужне сучасне фахове матеріально-технічне забезпечення.  

  

Дану ухвалу опублікувати, направити в урядову структуру України і в першу 

чергу до Держгеокадастру.   


