
                       ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

05 березня 2019 року 

9.00 – 10.00 – заїзд та  реєстрація учасників 

10.00 – 10.30 – відкриття конференції 

10.30 – 12.00 - робота конференції 

12.00 – 12.30 – перерва на каву 

12.30 – 14.00 – робота конференції 

06 березня 2019 року 

10.00 – 12.00- робота конференції 

12.00 – 12.30 – перерва на каву 

12.30 – 14.30 – робота конференції 

14.03 – 15.00 – підведення підсумків 

 

Адреса оргкомітету: 

               ДВНЗ „Херсонський державний  

                        аграрний університет” 

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру  ауд. 81 

вул. Стрітенська, 23 

м. Херсон,  73006 

 

Телефон для довідок: 

-  Дудяк Наталія Василівна (тел. +380953130287) 

- Адвокатова Надія Олександрівна  

(тел. +380664431086) 

Для участі в конференції необхідно 

надіслати: 

1) заявку; 

2) електронний варіант тез за адресою: 

E-mail: zem-geo@ksau.kherson.ua  

Термін подання заявок і тез до 20 лютого 2019року 

 

Участь БЕЗКОШТОВНА! 
 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА 

 на участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції  

«УПРАВЛІННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

В НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАДАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ» 

 

 

Прізвище, ім'я по-батькові ____________________ 

___________________________________________ 

Місце роботи  ______________________________ 

___________________________________________ 

Посада ____________________________________ 

___________________________________________ 

 

Планую виступати –    так           чи     ні 

Назва доповіді ______________________________  

___________________________________________ 

Чи є потреба у поселені  – 

 так            чи       ні 

Координати для зв'язку: 

Поштова адреса _____________________________ 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________  

E-mail:    ___________________________________ 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПЕТРА МОГИЛИ  

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У 

ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА СЕРТИФІКОВАНИХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ» 

 

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою 

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру 

   

  
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ  

«УПРАВЛІННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В 

НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАДАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ» 

 

Інформаційний лист 

05-06 березня 2019 року 

м. Херсон 

mailto:zem-geo@ksau.kherson.ua


Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі  

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Управління та раціональне використання 

земельних ресурсів в новостворених 

територіальних громадах: проблеми та шляхи їх 

вирішення» 

 

яка відбудеться 05-06 березня 2019 року в 

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний 

університет" 

 (м. Херсон вул. Стрітенська, 23, 

з 09.00 години -  аудиторія 104) 

Робоча мова конференції – українська, російська, 

англійська. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ  

КОНФЕРЕНЦІЇ:       

         

- Управління земельними ресурсами в умовах 

реформи місцевого самоврядування; 

- Питання раціонального використання земельних 

ресурсів ОТГ; 

- Проблеми (особливості) встановлення меж 

адміністративно–територіальних одиниць та 

ОТГ; 

- Актуальні питання правового регулювання 

місцевого самоврядування в Україні; 

- Ринковий, інвестиційний та бюджетний 

потенціали земельних ресурсів територіальних 

громад; 

- Особливості аграрного землекористування в 

ОТГ. 

 

Тези доповіді будуть сформовані в електронному 

вигляді та розміщені на сайті університету після 

проведення конференції у збірнику тез доповідей 

конференції:  

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html  

 

Для публікації тез доповіді необхідно надіслати 

електронною поштою до оргкомітету конференції 

необхідні матеріали:  

- тези доповіді та авторську довідку на електронну 

адресу zem-geo@ksau.kherson.ua  

- назви файлів повинні відповідати прізвищу автора 

(наприклад: Шевченко_тези доповіді, 

Шевченко_авторська довідка).  

Автор тез несе відповідальність за зміст 

та точність наведених термінів, прізвищ, цитат, 

даних, статистичних матеріалів тощо. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

- до друку подаються матеріали у форматі MS Word 

2003; 

- тези мають бути підготовлені українською, 

російською або англійською мовами (обсягом від 3 до 

5 сторінок тексту, формату А4 через 1,5 інтервал, 

кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля з усіх 

сторін – 20 мм);  

- малюнки виконуються за допомогою вбудованого 

редактора Mіcrosoft Offіce. Повинні бути компактно 

згруповані. Супроводжуються номером і назвою внизу, 

по центру, шрифт - курсив (italic); 

- таблиці: супроводжуються номером (праве 

вирівнювання) і назвою (по центру) вгорі, шрифт - 

напівжирний (bold); 

- формули: редактор формул - MS Equation. повинні 

бути пронумеровані; 

- література: нумерація в порядку згадування в тексті у 

квадратних дужках, наприклад: [5, с. 12]. Оформляється 

в кінці тексту під назвою "Література:". Посилання на 

Інтернет повинні мати не тільки адресу, але і назва 

сайту; 

- структура: тези доповідей повинні бути структуровані 

по підрозділам, які слід виділяти жирним шрифтом по 

тексту (ліве вирівнювання з абзацу). Основний текст - 

звичайний шрифт. 

Прізвище та ініціали автора (ів), 

Вчений ступінь, звання, посада 

Назва ВНЗ або установи 

 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Постановка проблеми (актуальність). 

Мета дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Результат дослідження (виклад основного матеріалу). 

Висновки. 

Література. 

 

Зразок оформлення тез 

ПЕТРЕНКО П. П. 
д. е. н., професор  

ДВНЗ «Херсонський державний  

аграрний університет» 

 

УДК: 332 

 

ПРОЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЯК УМОВА 

РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В 

НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

Актуальність. В системі заходів з просторово-

територіальної організації території важливе місце належить 

землеустрою, що є засобом реалізації земельної політики в 

Україні та передбачає раціональне використання, охорону 

земель, створення сприятливого екологічного середовища, 

поліпшення природних ландшафтів. 

Мета дослідження. З метою поліпшення організації 

використання сільськогосподарських угідь, охорони та 

відтворення родючості ґрунтів у проектах землеустрою 

повинні відображатись обсяги вилучення малопродуктивної 

ріллі з активного обробітку з урахуванням природних, 

економічних умов конкретного регіону, 

сільськогосподарського підприємства.  

Результат дослідження. …..…………………………... 

……………………………………………………………............... 

Висновки. ………………………………………………... 

……………………………………………………………………. 

Література: 

1. … 

2. … 

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html
mailto:zem-geo@ksau.kherson.ua

