
 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

(Будь ласка, надішліть цю картку до 20 березня 2015 

р.) 
 

 

Заявку надсилати за адресою: 

Україна, 03040,  Київ, вул. Васильківська 17,  

кім. 124 

 

E-mail: uzr2010@i.ua 

 

 

 
 

  

ММААТТЕЕРРІІААЛЛИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  
Доповіді конференції будуть розміщені на сайті 

www.nubip.edu.ua і видані окремим збірником після 

проведення конференції. 

Рукопис доповіді повинен відповідати таким вимогам: 

 обсяг – повних 2-4  сторінки формату А4 з полями 

30 мм з усіх боків; 

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

рисунки становлять один об`єкт; 

 текстовий редактор – Microsoft Word з 

автоматичним розставленням переносу слів, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, з одинарним 

міжрядковим інтервалом. 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  РРУУККООППИИССУУ::  
шифр УДК – вирівнювання по лівому краю; 

відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, (в дужках організація, місто) – кегль 12, курсив, 

вирівнювання по правому краю; 

назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати 

тематиціі конференції) – кегль 12, жирний, вирівнювання 

по лівому краю, всі букви великі, без переносу частин 

слів; 

анотація – кегль 12, курсив, вирівнювання по лівому краю 

без абзацу, відступи – 30 мм, обсяг не більше 5 рядків; 

текст доповіді – Times New Roman, кегль 12, відступ першого 

рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи до 

рисунків, тематичні заголовки таблиць – кегль 8, вирівнювання 

по центру; нумерація таблиць – кегль 8, курсив, вирівнювання 

по правому краю; формули – вбудований редактор 

формул із використанням таких стилів: Text, Function, 

Variable, Number – Times New Roman. 

висновки – назва кегль 12, напівжирним, окремим розділом; 

список використаної літератури - кегль 12, напівжирним. 

Рукописи подаються українською, російською або 

англійською мовою в одному примірнику в 

роздрукованому варіанті (формат А4), а також на CD 

або на електронну пошту denzemlevporyadnika@mail.ru 

На CD або у листі повинно бути записано (прикріплено): 

 текст статті з анотацією (мовою статті), 

таблицями, рисунками, списком літератури; 

 файл анотації з УДК, назвою статті, відомостями 

про авторів – все англійською мовою. 

 

 

Кожний учасник може бути автором (співавтором) не 

більше двох доповідей. 

 

Рукописи не редагуються, за науковий зміст і 

викладання матеріалу відповідає автор. 

 

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ББІІООРРЕЕССУУРРССІІВВ  ІІ  

ППРРИИРРООДДООККООРРИИССТТУУВВААННННЯЯ  УУККРРААЇЇННИИ  

  

ДДПП  ««ККИИЇЇВВССЬЬККИИЙЙ  ННААУУККООВВОО--ДДООССЛЛІІДДННИИЙЙ  ТТАА  

ППРРООЕЕККТТННИИЙЙ  ІІННССТТИИТТУУТТ  ЗЗЕЕММЛЛЕЕУУССТТРРООЮЮ  

  

ААССООЦЦІІААЦЦІІЯЯ  ««ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННАА  ССППІІЛЛККАА  УУККРРААЇЇННИИ»»  

  

ВВССЕЕУУККРРААЇЇННССЬЬККАА  ГГРРООММААДДССЬЬККАА  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЯЯ  

««ССППІІЛЛККАА  ЗЗЕЕММЛЛЕЕВВППООРРЯЯДДННИИККІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ»»  
  

  
  

ВВссееууккррааїїннссььккаа  

ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  

ккооннффееррееннццііяя  ммооллооддиихх  ввччеенниихх,,  

аассппііррааннттіівв  ттаа  ссттууддееннттіівв,,  

ппррииссввяяччееннаа  

ДДннюю  ззееммллееввппоорряяддннииккаа  
  

««УУппррааввлліінннняя  ззееммееллььннииммии  

рреессууррссааммии  вв  ууммоовваахх  

ддееццееннттррааллііззааццііїї  ввллааддии»»  
  

3311  ббееррееззнняя    

22001155  ррооккуу  
  

мм..  ККииїївв  

Прізвище  

Ім'я  

По-батькові  

Посада  

Вчене звання, 

ступінь 
 

Організація 

(повна назва) 
 

Адреса 

організації  

(з поштовим 

індексом) 

 

Web-сайт 

організації 
 

Контактні 

телефони 
 

Факс  

E-mail  

Назва доповіді 
 

 

Технічні засоби, 

необхідні при 

виступі  

 

Чи потрібний 

готель? 
 

Передбачувана дата   

  прибуття в готель «    » ___________ 2015 року 

  вибуття з готелю «    » ___________ 2015 року 

Примітка  

http://www.nubip.edu.ua/


  

 

Інформаційний лист 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Щиро запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених, 

аспірантів та студентів, присвяченій Дню 

землевпорядника «Управління земельними 

ресурсами в умовах децентралізації влади»,  

яка відбудеться 31 березня 2015 року в 

Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні мови 

конференції – українська, російська та англійська. 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обговорення перспективних напрямків розвитку 

земельних відносин та завершення земельної 

реформи, охорони земель, економіки землеко-

ристування, оцінки земель та топографо-

геодезичного забезпечення землевпорядних робітта 

визначення пріоритетних аспектів подальшого 

розвитку управління земельними ресурсами в 

умовах децентралізації влади. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Кваша С.М.  - проректор з навчальної і виховної 

роботи, голова комітету; 

Курило В.І. - проректор з навчально-наукової роботи, 

правових та соціальних питань, співголова комітету;  

Купріянчик І.П. - в.о. декан факультету 

землевпорядкування; 

Вовк А.І. - Голова Всеукраїнської громадської 

організації «Спілка землевпорядників України» (за 

згодою); 

Дорош Й.М. - директор Державного підприємства  

«Київський інститут землеустрою» (за згодою); 

Кошиль А.Г. - резидент Асоціації «Земельна спілка 

України» (за згодою); 

Добряк Д.С. - завідувач кафедри управління 

земельними ресурсами; 

Ковальчук І.П. - завідувач кафедри геодезії та 

картографії; 

Кохан С.С. - завідувач кафедри ГІС і технологій; 

Мартин А.Г. - завідувач кафедри землевпорядного 

проектування; 

Паламарчук Л.В. - в.о.  завідувача кафедри 

земельного кадастру ; 

Будзяк В.М. - професор кафедри управління 

земельними ресурсами, модератор конференції; 

Дорош О.С. - професор кафедри управління 

земельними ресурсами; 

Бутенко Є.В. - доцент кафедри управління земельними 

ресурсами, секретар конференції. 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

до 20 березня 2015 р. – подання заявок на участь у 

конференції та матеріалів  

31 березня 2015 р. - пленарне засідання та робота в 

секціях 

 

Доповіді конференції будуть розміщені на сайті 

www.nubip.edu.ua і видані окремим збірником після 

проведення конференції. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Проблеми державного регулювання раціонального 

землекористування; 

2. Проблеми ефективного використання земельних 

ресурсів в умовах децентралізації влади; 

3. Пріоритети реформування земельних відносин на 

сучасному етапі; 

4. Ефективність управління земельними ресурсами 

на національному, регіональному і муніципальному 

рівнях; 

5.  Особливості розвитку системи землеустрою в 

Україні  та можливості використання досвіду інших 

країн; 

6. Удосконалення Державного земельного кадастру 

України в умовах Європейської інтеграції; 

7. Перспективи розвитку єдиного кадастру 

нерухомості в Україні; 

8. Прогнозування, планування раціонального 

використання та охорони земельних ресурсів; 

9. Розвиток системи моніторингу земель із 

застосуванням даних дистанційного зондування землі; 

10. Формування сталих агроландшафтів; 

11. Розробка методів економічної і грошової оцінки 

земель; 

12. Обґрунтування критеріїв та  методів оцінки 

землевпорядних рішень; 

13. Геодезично-картографічного забезпечення 

землевпорядних робіт; 

14. Застосування ГІС технологій в системі земельних 

відносин; 

15. Екологобезпечне використання земель різних 

категорій. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для організаційних витрат, пов'язаних із 

проведенням конференції та виданням програми і 

матеріалів передбачено організаційний внесок за 

кожного доповідача чи учасника, який необхідно 

внести до оргкомітету  

до 20 березня 2015 року. 
 

Форма участі Оргвнесок, грн. 

Очна участь 150 

Заочна участь для 

молодих вчених та 

аспірантів(публікація 

матеріалів 

конференції) 

100 

Заочна участь  для 

студентів (публікація 

матеріалів 

конференції) 

50 

 

ТРАНСПОРТ 

Від залізничного вокзалу: маршрутним таксі №458 до 

зупинки «Автопарк» або на метро до станції 

«Васильківська». 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ 

Організаціям і підприємствам, які бажають 

представити на конференції виставку продукції або 

розмістити рекламу, можуть бути надані відповідні 

площі (за погодженням з Оргкомітетом конференції). 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ ТА КОНТАКТИ 

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

НУБіП України, корпус 6, кім. 124. 

E-mail: uzr2010@i.ua 

Модератор: Будзяк В.М., (067)-987-30-28; 

Відповідальний секретар: Бутенко Є.В., (097)-777-11-89; 

Технічні секретарі: Світлана Жук, (096)-075-76-89 

                                   Тетяна Дзей, (093)-983-21-07. 

http://www.nubip.edu.ua/
mailto:uzr2010@i.ua

