


6 лютого 2018 року семінар на тему: Досвід проведення

землеустрою та консолідація земель 

сільськогосподарського призначення у Східній Європі.

Запрошений експерт Ольгерд Кемпа – професор

факультету інженерної екології та геодезії

Вроцлавського природничого університету (Польща)



14 лютого 2018 року відбувся

Всеукраїнський науково-практичний

семінар «Проблеми встановлення меж 

адміністративно-територіальних утворень

та об’єднаних територіальних громад»



21 лютого 2018 року відбувся міжнародний науково-виробничий семінар спільно з французьким

експертом Robert Levesque (директор «Terres d’Europe», член Європейської організації з розвитку

сільської місцевості (AEIAR)



17 квітня 2018 року відбувся семінар на тему: «Досвід Німеччини щодо охорони земель та контролю за 

збереженням родючості ґрунтів». Головними представниками семінару стали фахівці у сфері охорони

земель у Німеччині: Доктор Уте Шультхайс; Доктор Денис Грубер; Крістоф Конрад Гільген



16 травня 2018 року відбувся

Всеукраїнський науково-практичний

семінар «Цільове призначення земель та 

функціональне зонування територій – чи

можлива гармонізація вимог

землевпорядної та містобудівної

документації?»



17 травня 2018 року відбувся

Міжнародний науково-практичний

семінар «Інтегроване управління

земельними та водними ресурсами: 

досвід України та Туреччини»



12 червня 2018 року відбувся науково-виробничий семінар

на тему: Поєднання земельної ділянки та будівель у єдиний

обєкт нерухомості: юридичні та технічні проблеми, 

європейський досвід, реалізація спільної власності



14 вересня 2018 року експерти обговорили найгостріші

проблеми землекористування Збройних Сил України. 

Залученими експертами були наукові співробітники факультету 

землевпорядкування, ГО «Картографічна сотня», ГО «Правіс», 

Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», Центру 

Державного земельного кадастру, Незалежного

антикорупційного комітету з питань оборони, а також Головного 

квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ.



11 жовтня 2018 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл

«Проблеми здійснення публічних закупівель землевпорядних, 

землеоціночних та топографо-геодезичних робіт»



8-9 листопада 2018 року відбулась Міжнародна науково-практична 

конференції «Грошова оцінка земель в Україні: здобутки, проблеми, 

перспективи» за участі експертів з Польщі: Belej M., Kempa О., 

Krajewska M., Kurowska К., Racka I., Kowalczyk C.

Експерти з Республіки Молдова: Бузу О.В., Хоржан О.К



22 листопда 2018 року відбувся

Всеукраїнський круглий стіл «Землеустрій на 

землях лісогосподарського призначення: 

інвентаризація земельних ділянок, 

оформлення прав користування, створення

нових лісових ділянок»



07 грудня 2018 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл на тему:«Перспективи модернізації

регулювання топографо-геодезичної діяльності та створення інфраструктури геопросторових

даних»



9 лютого 2018 року відбувся І з’їзд Харківського обласного 

осередку ВГО "АФЗУ" за підтримки Голови Харківської 

обласної організації ВГО "АФЗУ" - Матвєєва Павла 

Миколайовича 



15 лютого 2018 року відбувся науково-практичний

семінар на тему: "Землеустрій у громадах: сучасний стан 

та перспективи" у місті Тернопіль за підтримки Голови

Тернопільського обласного осередку ГО "АФЗУ" -

Михайла Олеговича Федишина



23 березня 2018 року за підтримки Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Асоціації «Земельна 

спілка України» та ТОВ «Земінформ» - представника 

Харківського  обласного  осередку  ВГО «АФЗУ» відбувся 

науково-практичний семінар на тему: "Проблемні питання 

регулювання земельних відносин: децентралізація, землеустрій, 

оцінка земель"



Голова Закарпатського осередку ВГО "АФЗУ" 

Леонід Васильович Шевчук виступив 

співорганізатором ІХ Міжнародної науково –

практичної конференції «Нові технології в геодезії, 

землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та 

природокористуванні» та розповів про цілі, 

завдання та досягнення ВГО «Асоціація фахівців 

землеустрою України»



12 жовтня 2018 року ми 

виступили співорганізаторами 

заходу Cadastre Camp 2018



16 березня 2018 року спільно з Державною службою України з 

питань геодезії, картографії та кадастру організували святковий

захід з нагоди Дня землевпорядника



19-20 квітня в рамках східноєвропейського партнерства 

відбулась зустріч представників ВГО "АФЗУ" з 

адміністрацією Кадастрового уряду 

Краловоградецького краю 



16 травня 2018 року відбувся візит делегації Краловоградецького

краю до Закарпаття. Голова Закарпатського осередку ВГО "АФЗУ"  

Леонід Шевчук , організував зустріч із Чеськими партнерами на якій

обговорили подальшу співпрацю в галузі землеустрою та кадастру. 



ТОВ «ЕЛНАВ» – офіційний дистриб’ютор продукції 

ElNav та СHCNAV в Україні 

На придбання геодезичного обладнання 

ТОВ «Агрогео» - офіційний дистриб’ютор Hi-Target в 

Україні 

На придбання геодезичного обладнання



За нашої підтримки 12 травня 2018 року було проведено 

футбольне свято, яке зібрало чотири команди: збірну

Головного управління Держгеокадастру в місті Києві, 

команду ВГО «Асоціація фахівців землеустрою

України», команди викладачів і студентів факультету 

землевпорядкування. 



«Осінній футбольний Суперкубок землевпорядників» 

за участю команди ВГО «АФЗУ», збірної Головного 

управління Держгеокадастру в місті Києві, ТОВ 

«Регіонземсервіс» та команди студентів і викладачів

факультету землевпорядкування НУБіП України

м. Переяслав-Хмельницький



ВГО «АФЗУ» 17 серпня 2018 року на базі Дзвінківського

геодезичного навчального полігону організувало яскраву

академічну подію для студентів-землевпорядників

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України – «Літня школа із

геодезії та землеустрою»



16-18 жовтня ми надали підтримку у організації візиту у 

німецьке місто Франкфурт-на-Майні (Німеччина), де 

відбулася одна з найважливіших та найбільших світових

подій для фахівців з геодезії, землеустрою та 

геоінформатики – міжнародна конференція-виставка

INTERGEO 2018 



Дякую за увагу!


