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Заявку надсилати за адресою: 
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03040, Україна 

E-mail: zv.conf.20@gmail.com 
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Доповіді конференції будуть опубліковані окремим 

збірником до початку конференції. 

Рукопис повинен відповідати таким вимогам: 

 обсяг – 3 повних сторінки формату А-4 з полями по 2 см 

з усіх боків; можливий варіант - 8-10 сторінок 

(публікація у фаховому журналі «Землеустрій, кадастр і 

моніторинг земель», оплата 35 грн. за сторінку; 

 текст доповіді, анотація (до 50 слів), таблиці і малюнки 

виступають як один об’єкт; 

 текстовий редактор – Microsoft Word з автоматичним 

розставленням переносу слів, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, одинарний міжрядковий інтервал. 

Структура рукопису 

 Шифр УДК – вирівнювання по лівому краю. 

 Інформація про авторів – ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, організація, місто – кегль 14, жирний, 

вирівнювання по центру, букви прописні. 

 Назва доповіді – кегль 14, жирний, вирівнювання по 

центру, букви прописні. 

 Анотація англійською мовою – кегль 14, курсив, 

вирівнювання на всю ширину сторінки, відступи по 10 

мм, обсяг до 5 рядків. 

 Текст доповіді - Times New Roman, кегль 14, відступ 

першого рядка 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи 

до малюнків, заголовки таблиць – кегль 8, курсив, 

вирівнювання по правому краю; формули – вбудований 

редактор – формул Times New Roman. 

 Висновки – назва заголовку кегль 14, напівжирним, 

після крапки – текст висновків. 

 Список використаної літератури – кегль 12, заголовок 

напівжирним, література нормальним шрифтом. 

Рукописи подаються українською, англійською, 

російською, польською мовами і надсилаються на 

електронну пошту : zv.conf.20@gmail.com 

Лист має містити: 

 текст статті з анотацією англійською мовою, таблицями, 

рисунками, списком літератури. 

 відомості про авторів - ПІБ, науковий ступінь, посада, 

місце роботи, E-mail, телефон. 

 копію квитанції про оплату оргвнеску.  

 

 

Кошти перераховувати на картку Приватбанку 

№ 5168757227337864 з зазначенням прізвища та ініціалів 

автора тез /статті. 
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Міжнародна конференція 

«Землеустрій, кадастр та охорона 

земель в Україні: сучасний стан, 

європейські перспективи» 

 
23-24 вересня 2016 року 

м. Київ 

 



Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній 

конференції «Землеустрій, кадастр та охорона земель 

в Україні: сучасний стан, європейські перспективи», 

присвяченій 20-річчю створення факультету 

землевпорядкування Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, яка 

відбудеться 23-24 вересня 2016 р. в НУБіП України 

(м. Київ, вул. Васильківська, 17). Офіційні мови 

конференції – українська, англійська, польська, 

російська. Мета конференції – обговорення проблем 

землеустрою, земельного кадастру та охорони земель 

в Україні і зарубіжжі, обґрунтування нових підходів 

до оцінювання  стану земель, трансформаційних 

процесів, удосконалення земельного кадастру та 

оцінки нерухомості, атласного картографування 

природних ресурсів, адаптування земельних 

відносин до кращих європейських практик, пошуки 

шляхів вирішення охорони земель та підвищення 

ефективності землекористування. 

Організаційний комітет: 

Ніколаєнко Станіслав, ректор, голова оргкомітету 

Кшемєнь Казимір, Ягеллонський університет, Краків 

(Польща) – заступник голови 

Бабінські Зигмунт, Університет Казимира Великого, 

Бидгощ (Польща) – заступник голови 

Євсюков Т.О., декан факультету землевпорядкування 

Ковальчук І.П., завідувач кафедри геодезії та 

картографії, заступник декана з наукової роботи 

Члени оргкомітету 

Соловей Тетяна, Інститут Геологічний, Варшава 

(Польща) 

Чалов Роман, Московський державний університет 

ім. М.В. Ломоносова (Росія) 

Лайчак Адам, Інститут Географії Педагогічного 

університету ім. Комісії національної освіти у 

Кракові (Польща) 

Де Мейер Філіп, Гентський університет, м. Гент 

(Бельгія) 

Фегер Карл-Гейнц, Дрезденський дослідницький 

технічний університет (Німеччина) 

Мединська Наталія, заступник декана з навчальної та 

виховної роботи 

Кохан Світлана, завідувач кафедри ГІС і технологій 

Дорош Ольга, завідувач кафедри управління 

земельними ресурсами 

Заяць Віктор, завідувач кафедри земельного кадастру 

Мартин Андрій, завідувач кафедри землевпорядного 

проектування 

Хвесик Михайло, директор ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку» 

Яцук Ігор, генеральний директор ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів»  

Секретаріат конференції 

Бутенко Євген, доцент кафедри управління 

земельними ресурсами; Богданець В’ячеслав, доцент 

кафедри геодезії та картографії;   

Жук Олексій, доцент кафедри геодезії та картографії; 

Тихенко Руслан, доцент кафедри управління 

земельними ресурсами 

Контрольні дати конференції 

До 15 червня 2016 р. – подання заявок на участь у 

конференції та матеріалів для опублікування. 

До 15 серпня 2016 р. – підготовка і розсилка 

програми конференції. 

До 10 вересня 2016 р. – опублікування збірника 

матеріалів конференції. 

22 вересня – заїзд учасників, поселення. 

23 вересня – пленарні засідання, робота в секціях. 

24 вересня – підведення підсумків, екскурсійна 

програма. 

Тематика конференції: 

1. Землеустрій і територіальне планування. 

2. Земельний кадастр та оцінка нерухомого майна. 

3. Аспекти формування національної 

інфраструктури геопросторових даних. 

4. Атласне електронне картографування природних 

ресурсів (адміністративно-територіальний та 

басейновий підходи). 

5. Управління земельними ресурсами в умовах 

децентралізації влади . 

6. Адаптація земельних відносин до кращих 

європейських практик. 

7. Топографо-геодезичне, аерокосмічне і 

картографічне забезпечення землекористування. 

8. Трансформаційні процеси в українському селі: 

соціальні, демографічні, економічні та 

землевпорядні аспекти. 

9. Перспективи охорони земель та збереження 

біотичного і ландшафтного різноманіття. 

Умови участі у конференції: 

Для забезпечення організаційних витрат на 

проведення конференції, передбачено оргвнесок від 

кожного доповідача чи учасника, який необхідно 

перерахувати до 15 червня 2016 р. на картку 

Приватбанку № 5168757227337864. 

Форма участі Оргвнесок, грн 

очна участь 220 

заочна участь (з публікацією 

матеріалів) 

140 

очна участь для студентів 105 

заочна участь для студентів 75 

Транспорт 

Їхати від залізничного вокзалу: 

 маршрутним таксі № 507 (від південної 

частини вокзалу) до зупинки «Голосіївський парк», 

далі – пішки до вул. Васильківська, 17; 

 на метро: від зуп. «Вокзальна»(з пересадкою 

на ст. метро «Хрещатик» – на ст. метро «Майдан 

Незалежності») до зуп. метро «Васильківська», далі 

пішки (400 м) до вул. Васильківська, 17; 

Їхати від аеропорту «Бориспіль» маршрутним таксі 

223 до ст. Залізничний вокзал, далі на метро від ст. 

«Вокзальна» до ст. метро «Васильківська», тоді по 

вул. Васильківська до факультету 

землевпорядкування (Васильківська, 17). 

Презентації сучасних технологій та обладнання 

Організаціям і підприємствам, які бажають 

презентувати на конференції свою наукову 

продукцію, обладнання або прилади чи розмістити 

рекламу, можуть бути надані відповідні площі (за 

погодженням з Оргкомітетом конференції). 

Адреса Оргкомітету 

03040, Україна,  м. Київ, вул. Васильківська, 17, 

НУБіП України, навч. корп. 6, кімн. 114  

E-mail:zv.conf.20@gmail.com ; oleksiy_zhuk@ukr.net 

Модератори: Євсюков Т.О., Ковальчук І.П., 

Мартин А.Г., Дорош О.С., Заяць В.М., Кохан С.С. 

Відповідальні секретарі : Богданець В.А., Бутенко 

Є.В., Жук О.П., Тихенко Р.В. 

Технічні секретарі:Мисько К. П., Ястреб А.О. 
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