
Шановні колеги! 

16-17 вересня 2021 року 
запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
«ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ: ДІГІТАЛІЗАЦІЯ, 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ» 

ДО 25-РІЧЧЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 

Організатори: 

 Національний університет біоресурсів і природокористування України

 Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України»

 Асоціація «Земельна спілка України»

Місце проведення:  
16 вересня - м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 (НУБІП України, навчальний корпус № 3); 
17 вересня - м. Київ, вул. Васильківська, 17 (НУБІП України, навчальний корпус № 6). 

Мета конференції: обговорення сучасного стану та викликів, з якими стикаються 
землеустрій, оцінка земель, топографо-геодезична та картографічна діяльність, а також 
відзначення 25-річчя відновлення роботи факультету землевпорядкування у Національному 
університеті біоресурсів та природокористування України. 

Робочі мови: українська, англійська, російська. 

Секція 1. Землеустрій та кадастр 

 майбутнє професії землевпорядника;
 наслідки земельних реформ у постсоціалістичних країнах;
 консолідація сільськогосподарських земель;
 вплив кліматичних змін на землекористування;
 землеустрій для збереження біологічного різноманіття та культурної спадщини;
 цифрова трансформація землевпорядної галузі;
 земельні спори та проблеми примусового відчуження земель;
 проблеми інформаційного забезпечення землеустрою;
 розвиток електронних кадастрових систем;
 просторове планування територій;
 саморегулювання в землеустрої, етика та управління професійними ризиками;
 вища освіта у галузі землеустрою та кадастру.

Секція 2. Оцінка нерухомості 

 проблеми методичного забезпечення оцінки нерухомості;
 масова оцінка нерухомості для фіскальних цілей;
 національне регулювання та міжнародні стандарти у сфері оцінки нерухомості;



 проблеми грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та лісів в
умовах кліматичних змін;

 моніторинг ринку нерухомості та доступ оцінювачів до вихідної інформації;
 ринок оціночних послуг та майбутнє професії оцінювача.

Секція 3. Геодезія, картографія та геоінформатика 

 топографо-геодезичне забезпечення землеустрою;
 розбудова інфраструктури геопросторових даних;
 використання геоінформаційних систем у забезпеченні сталого природокористування;
 використання систем координат при виконанні робіт із землеустрою та веденні

кадастрів;
 розвиток мережі активних референцних GNSS-станцій;
 розвиток безпілотного аерознімання;
 використання даних дистанційного зондування землі при регулюванні земельних

відносин.

Програма заходу: 

Четвер, 16 вересня 
09:00 — 10:00 реєстрація учасників  
10:00 — 10:30 відкриття конференції 
10:30 — 12:30 пленарне засідання 
12:30 — 13:00 кава-брейк 
13:00 — 15:00 секційні засідання  
15:00 — 16:00 обід 
16:00 — 17:00  екскурсія до ботанічного саду НУБіП 

П’ятниця, 17 вересня 
08:30 — 09:00 реєстрація учасників 
09:00 — 12:00 секційні засідання 
12:00 — 13:00 обід 
13:00 — 18:00 екскурсія до парку «Межигір’я» (за бажанням) 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ І КОНТАКТИ 

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

НУБіП України, корпус 6, кім. 117. 

E-mail: o_zem@ukr.net 

Контактна особа щодо участі у заході: Мороз Юлія, тел. +38 098 213 66 87 
Відповідальний секретар: Людмила Гунько, тел. +38 050 382-17-44 

Проживання: учасники конференції розміщуються в готелях м. Києва за власний рахунок. 

Розміри організаційного внеску: 

Форма участі 

Очна Заочна 

Учасники з інших країн 40 € 10 € 

Громадяни України 300 грн. 100 грн. 

Аспіранти та магістри з України Безкоштовно 

Реквізити для сплати організаційного внеску : 

Банк: «Приват-Банк» 
Код банка отримувача (МФО) 305299 
Розрахунковий рахунок банка отримувача 26207750582157 
Отримувач Мороз Юлія Олександрівна 
Номер карти отримувача 
IBAN 

4149499117589729 
UA443052990000026207750582157 



Валюта UAH 
Призначення платежу За участь у конференції ПІП 
 

Оплатити організаційний внесок потрібно не пізніше 06 вересня 2021 року. 
Після оплати, просимо відправити квитанцію на електронну адресу o_zem@ukr.net 

Запрошуємо до участі у роботі конференції спонсорів, компанії постачальники 
геодезичного обладнання та програмного забезпечення (на умовах покриття видатків, 
пов’язаних з організацією і проведенням конференції). 

Публікація матеріалів: збірник тез доповідей учасників конференції буде розміщений на 
офіційному веб-сайті НУБіП України. З вимогами до тез доповідей можна ознайомитися за 
цим посиланням. 

Реєстрація на конференцію здійснюється за он-лайн формою https://bit.ly/fzv_regisration2021

https://drive.google.com/file/d/1rN1Jt92x4j7WF2lOVFwmQZfog2PsxomX/view?usp=sharing
https://bit.ly/fzv_regisration2021

