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ЗВЕРНЕННЯ

Правління Українського товариства геодезії і картографії
і, зокрема, західного крила товариства, до підприємств усіх форм власності,

що ведуть топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Вважаємо за свій обов’язок поінформувати Вас, що в Україні, як і в інших розвинених країнах, 
діє професійна громадська організація – Українське товариство геодезії і картографії (УТГК). 
Товариство об’єднує на добровільних засадах інженерно-технічних працівників, вчених, викла дачів, 
робітників, бізнесменів, а також інших фахівців, які працюють у сфері геодезії і картографії у різних 
галузях економіки, науки та оборони  країни.

Товариство об’єднує зусилля фахівців для вирішення актуальних науково-технічних проблем 
в галузі геодезії і картографії, сприяє розробленню нової техніки і технології, механізації та 
автоматизації виробничих процесів з метою підвищення продуктивності праці, технічного рівня і 
якості топографо-геодезичних робіт, сприяє своєчасному виданню інструкцій, нормативних доку-
мен тів, фахової технічної і наукової літератури, а також захищає інтелектуальну власність, законні 
інтереси галузі, окремих підприємств, членів Товариства, бере участь в державній постійнодіючій 
комісії з ліцензування топографо-геодезичної і картографічної діяльності, підтримує фахову освіту. 
Товариство відзначає ювілеї і важливі події в житті колективів та окремих працівників і здійснює 
нагородження фаховими відзнаками, грамотами, дипломами, подарунками, преміями тощо.

Для цього Товариство у встановленому Законом порядку:
 – представляє інтереси Товариства та його членів у державних та громадських організаціях, 

здійснює захист професійних інтересів підприємств та працівників;
 – надає допомогу зацікавленим установам, організаціям, підприємствам та окремим громадя-

нам у вирішенні наукових, технічних та економічних проблем, а також у виконанні топографо-
геодезичних робіт і комплексних інженерно-геодезичних вишукувань, виготовленні науково-
технічної продукції; бере участь у виконанні громадської експертизи планів проектів і розробок у 
галузі геодезії та картографії;

 – проводить науково-технічні і виробничі симпозіуми, конференції, семінари; видає науково-
технічні журнали і сприяє підготовці та виданню технічної літератури;

 – звертається до Президента України, до Кабінету Міністрів України, до НАН України з 
проблем освіти і науки;

 – сприяє розвитку міжнародної наукової співпраці тощо.
Українське товариство геодезії і картографії – авторитетна громадська організація, яку добре 

знають в Україні і за кордоном. Воно є членом багатьох міжнародних фахових організацій.
З урахуванням світової практики в статуті УТГК передбачене не тільки індивідуальне, 

а й колективне членство. Колективними членами Товариства можуть бути трудові колективи 
підприємств, установ, організацій, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють 
в галузі геодезії чи виконують топографо-геодезичні й картографічні роботи та залучають фахівців 
до вирішення актуальних науково-технічних, виробничих та соціальних завдань.

Прийом у колективні члени Товариства здійснює Правління УТГК або регіональне Правління 
Товариства за зверненням організації.

Пропонуємо підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, які працюють 
у галузі геодезії, картографії та землевпорядкування або беруть участь у виконанні проектних 
топографо-геодезичних, інженерно-геодезичних, картографічних, кадастрових, маркшейдерських та 
інших робіт в інших галузях економіки країни, стати колективними членами Товариства.
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Для цього необхідно у своїй організації створити первинний осередок Товариства і напи-
сати на фірмовому бланку та надіслати до Правління УТГК (м. Львів, 79013, вул. Бандери, 12, 
Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут геодезії, Президенту УТГК 
І. Тревого) лист-заяву з проханням прийняти в товариство організацію (відділ організації), 
вказавши кількість працівників, точні реквізити та банківські рахунки організації, контактну 
адресу, телефон, факс та електронну пошту для оперативного зв’язку. Згідно з протоколом 
№ 7 від 14.10.2002 засідання Правління УТГК річний членський внесок для малих підприємств і 
неприбуткових організацій встановлено у розмірі 300 грн.

Вступивши в Українське товариство геодезії і картографії, Ви зробите вагомий внесок 
у розвиток свого підприємства, зможете відчути себе захищеним і працювати впевненіше на 
високому та якісному рівні.

Детальнішу інформацію про діяльність УТГК можна знайти у різних номерах журналу 
“Вісник геодезії і картографії” та збірника наукових праць “Сучасні досягнення геодезичної 
науки та виробництва”.

З питань вступу у колективні члени Товариства та з метою одержання консультацій 
можна звертатись:

•      у Львові за електронними адресами ssavcnuk@polynet.lviv.ua, trevoho@polynet.lviv.ua 
        і телефонами до

•  Президента УТГК, д-ра техн. наук,
    проф. Тревого І.С.                 (тел. 8-032-258-22-34, мобіл. 8-050-370-04-02),

•  Вченого секретаря Правління ЗГТ, канд. техн. наук,
    доц. Денисова О.М.             (тел. 8-032-258-27-04, мобіл. 8-050-371-27-97,)

•     у Києві за електронною адресою info@gki.com.ua за телефонами до

•  віце-президента УТГК з наукової діяльності, д-ра техн. наук,
   проф. Карпінського Ю.О.     (тел. 8-044-287-06-84)

•  заступника Голови Правління УТГК, канд. техн. наук,
   доц. Шевчука П.М.             (тел. 8-044-287-47-68, мобіл. 8-067-347-25-13).


