
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Оргвнесок складає 150 грн. на публікацію праць та перераховується                               

на рахунок з указуванням на платіжному дорученні «Оргвнесок  

за участь в конференції ІТПТ» та П.І.П. (повністю) учасника (доповідача).  

Іноземні учасники можуть внести оргвнесок під час реєстрації. 

Проживання за рахунок учасників.  

 

РЕКВІЗИТИ ПЕРЕРАХУВАННЯ ОРГВНЕСКУ: 

ЦЕНТР НТТМ з АБ, Код 21028281, МФО 320478 

р/р IBAN UA 103204780000026009924861812 в ПАТ АБ «Укргазбанк» 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

Представлення заявок і доповідей  до  20 вересня 2022 р. 

Оплата за участь (оргвнесок)  до  20 вересня 2022 р. 

Початок роботи  06 жовтня  2022 р. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 
Одеська державна академія будівництва та архітектури, 

65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. 

Координатор конференції - Стадніков Володимир Васильович, к.т.н., доц., 

доцент кафедри геодезії та землеустрою, тел. (050) 3363057, (067) 482-94-91. 

Відповідальний секретар – Шаргар Олена Миколаївна,  

старший викладач кафедри геодезії та землеустрою, тел. (048) 729-85-81, 

(093) 622-03-07. e-mail: sconf_glm_gis@ogasa.org.ua. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Розмір аркушу А4. Обсяг тез 2-5 сторінок. Всі поля по 2 см. Абзацний 

відступ 0,5 см. Вирівнювання по ширині. Times New Roman, 14 pt, 

полуторний інтервал, переноси не допускаються. Анотація не потрібна,  

УДК не вказується. Робочі мови конференції: українська і англійська. 

 

Приклад оформлення тез: 

НАЗВА ТЕЗ (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, Times New Roman, 14 pt,  

напівжирний, по центру), після назви один рядок пропустити
 

Прізвище І.П., науковий ступінь, вчене звання (за наявності) 

(установа, курсив Times New Roman, 14 pt, по центру),  

після авторів один рядок пропустити 

Текст тез із відступами абзаців 0,5 см та вирівнюванням по ширині 

Міністерство освіти і науки України 

Одеська державна академія будівництва та архітектури  

Одеська міська рада 

The State Agrarian University of Moldova (Молдова) 

Wrocław University of Environmental and Life Sciences (Польща)  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії» 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України» 

Громадська організація «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» 

«ЕСРАЙ Україна» 

 

           

 

ЗАПРОШЕННЯ 

III міжнародна науково-практична конференція  

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ 
 

 

 

06-08 жовтня 2022 року 

 

 

м. Одеса 

 



 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі III міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційні технології у плануванні територій», 

проведення якої передбачено 06-08 жовтня 2022 р. в Одеській державній 

академії будівництва та архітектури. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

голова: 

Ковров А.В. – к.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, ректор 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

заступники голови: 

Кровяков С.О. – д.т.н., доц., проректор з наукової роботи Одеської державної 

академії будівництва та архітектури; 

Черчел И.А. – д.в.н., доц., проректор з наукової роботи Державного аграрного 

університету Молдови; 

члени оргкомітету: 

Хоржан О.К. – к.с-г.н., проф., декан факультету кадастру і права Державного 

аграрного університету Молдови; 

Колосюк А.А. – к.е.н., доц., завідувач кафедри геодезії та землеустрою 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Кемпа О. – Ph. Doktor, адьюнкт Інституту просторового менеджменту 

Вроцлавського університету екології та природничих наук; 

Мартин А.Г. – д.е.н., проф., завідувач кафедри землевпорядного проектування 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

старший проектний менеджер «Офіс реформ» КМУ (земельна реформа); 

Тревого І.С. – д.т.н., проф., заступник директора з наукової роботи і 

міжнародної співпраці Інституту геодезії Національного університету 

«Львівська політехніка», Президент Громадської спілки «Українське 

товариство геодезії і картографії»; 

Полтавець А.М. – голова ВГО «Асоціація фахівців землеустрою України»; 

Євдокименко С.В. - голова ГО «Всеукраїнський союз оцінювачів землі»; 

Палеха Ю.М. – д.геогр.н., проф., заступник директора з наукової роботи 

Державного підприємства Український державний науково-дослідний інститут 

проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя; 

Греков О.С. – канд.арх., начальник служби містобудівного кадастру 

департаменту архітектури та містобудування м. Одеса; 

Серединін Є.С. – Генеральний директор «Esri Україна», ТОВ; 

Стадніков В.В. – к.т.н., доцент кафедри геодезії та землеустрою Одеської 

державної академії будівництва та архітектури, член президії Громадської 

спілки «Українське товариство геодезії і картографії».  

Метою конференції є впровадження інноваційних рішень і обмін досвідом 
по просторово-територіальному розвитку, процесами управління 
територіальними ресурсами і моніторингу та охорони навколишнього 
середовища.  

Програмою конференції передбачені пленарні та секційні засідання, 
доповіді, обговорення, дискусії з порушених питань. 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
На конференції передбачено роботу за наступними напрямками                         

(перелік може бути змінено у залежності від якісного складу надісланих заявок): 
1. Геодезія, інженерна геодезія, картографія. 
2. Землеустрій, кадастрові системи, моніторинг територій. 
3. Геоінформаційні технології, цифрова картографія. 
4. Програмне та технічне забезпечення процесів просторово-територіального 

розвитку. 

УМОВИ УЧАСТІ: 

 1. Для публікації тез необхідно відправити до редакції збірника тези 
доповіді та авторську довідку на електронну пошту 
sconf_glm_gis@ogasa.org.ua. Назва файлу тез повинні відповідати прізвищу 
першого автора. Наприклад: Остапчук_тези; Остапчук_авторская довідка. 

2. У разі успішного рецензування редакцією збірника авторам 
надсилається відповідь такого змісту «Тези доповіді прийняті». 

3. Після отримання підтвердження про прийняття тез до публікації 
необхідно здійснити оплату організаційного внеску та надіслати копію 
квитанції про оплату по електронній пошті sconf_glm_gis@ogasa.org.ua Назви 
файлу про оплату повинні відповідати прізвищу першого автора. Наприклад: 
Остапчук_квітанція. 

 

Відправка збірника тез доповідей електронною поштою авторам 
передбачена до проведення конференції, а на паперових носіях - після 
проведення конференції. Додатково, кожному автору передбачена видача 
(відправлення) сертифікат учасника конференції. 

 

У заявці на участь у конференції будь-ласка вкажіть Ваше прізвище, 
ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посаду, науковий ступень і вчене 
звання (за наявності), контактні данні (e-mail, телефон), яку форму участі Ви 
плануєте (виступ з доповіддю і друк тез, участь в дискусії і друк тез доповіді, 
лише друкування тексту тез доповіді, лише участь в дискусії), а також тему 
Вашої доповіді. Для доповідей за авторством кількох авторів слід надати данні 
про всіх співавторів. 

Із загальних питань проведення конференції, розміщення реклами, 
організації виставок і майстер-класів звертатися до координатора конференції 
Стаднікова Володимира Васильовича, тел. (050) 336-30-57.  
E-mail: stadnikov_ht@ogasa.org.ua. 


