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Для участі у конференції необхідно  

до 15 вересня 2022 р. надіслати 

електронною поштою: 

 

• текст тез доповіді оформлений згідно з 

вимогами; 

• заявку на участь у конференції. 

• квитанцію про сплату організаційного внеску за 

участь у конференції та публікацію її матеріалів. 

Форма проведення конференції – змішана. 

Про прийняття тез до друку та включення їх до 

програми конференції буде повідомлено додатково 

електронною поштою. 

Особисте запрошення на конференцію буде 

надіслано електронною поштою. 

Збірник матеріалів конференції та сертифікат 

участі у конференції будуть надіслані авторам на 

електронну пошту. 

Витрати на харчування, проживання і проїзд 

учасники конференції несуть самостійно 

 

Сплата організаційного внеску  

в розмірі 150грн (очна форма), 

                100 грн. (заочна форма).  

            у відділенні будь-якого банку в Україні. 

Одержувач: ПАТ КБ ПриватБанк 

Код ОКПО банку: 14360570 

Код МФО банку: 305299 

Рахунок одержувача: 29244825509100 

Призначення платежу: поповнення картки 

№ 4149499118488392, 

 Радзінська Юлія Борисівна,  

ІНН 3258704802 
___________________________________ 

 

 

Адреса Оргкомітету конференції: 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 
61022, Україна, м. Харків,  

вул. Маршала Бажанова, 17 

Телефони для довідок: 

+38 (0572) 707-31-04, +38 (099) 780-00-49 (Viber). 

Е-mail: gis@kname.edu.ua 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА  

(УКРАЇНА, м. ХАРКІВ) 
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ЧЕРНОРИЗЦЯ ХРАБРА 

(БОЛГАРІЯ, м. ВАРНА) 
 

УНІВЕРСИТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА 

ГЕОДЕЗІЇ  

(БОЛГАРІЯ, м. СОФІЯ) 
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕРУХОМОСТІ  

(ПОЛЬЩА, м. КРАКІВ) 
 

INTERNATIONAL COMPANY 

PROJECT AND REAL ESTATE MANAGEMENT 

(БОЛГАРІЯ, м. ВАРНА) 
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 6 жовтня 2022 року 

 

Україна, Харків 

 



Шановні колеги! 

  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Новітні технології та досягнення земельного 

адміністрування та територіального 

планування», що проводиться під егідою 

Міністерства освіти і науки України на базі 

Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова  

6 жовтня 2022 р. 

Мета конференції –  систематизація 

підходів, узагальнення міжнародного досвіду 

у сфері оцінки, земельного адміністрування 

та кадастру з використанням ГІС-технологій, 

обговорення проблем побудови 

геоінформаційних систем, визначення 

напрямів трансформації вітчизняного ринку 

нерухомості.  
 

Основні тематичні напрямки конференції 
 

 Сучасні аспекти розвитку земельного 

адміністрування в Україні та світі. 

 Особливості ринку нерухомості в 

Україні та світі. 

 Геодезичні напрями функціонування 

галузей народного господарства. 

 Геоінформаційні системи у 

територіальному управлінні. 

 Геоінформаційні технології як 

інструмент формування галузевих 

кадастрів. 

 Сучасний стан галузі будівництва та 

архітектури. 

 Особливості формування сталих 

землеволодінь та землекористувань. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Текст тез доповіді подається в одному 
примірнику обсягом до 2 повних сторінок 
формату А4 в електронному вигляді на: 
gis@kname.edu.ua. Максимальна кількість 
авторів однієї доповіді – три особи. Якщо 
науковий керівник не є співавтором тез, 
то вказувати його у тексті не потрібно. 

Файли назвати за прикладом: 
Заявка_Петров; Тези_Петров. 

Текст повинен бути ретельно 

відредагований. 

Матеріали тез доповідей: 

 друкуються на одній з робочих мов; 

 поля: верхнє, ліве, праве – 2 см, нижнє 

– 2,2 см; 

Шрифт Times New Roman наступних 

розмірів: 

 для назви організації і міста – 12 

кегель, нормальний, курсив; 

 для заголовку – 14 кегель, великі 

літери, напівжирний; 

 для основного тексту – 14 кегель, 

нормальний; 

 для переліку джерел (через один 

інтервал, слово «Перелік» не 

друкувати) – 12 кегель, нормальний. 

Текст друкується через один інтервал і 

вирівнюється на ширину аркуша. 

Абзацний відступ від основного тексту – 

1,25 см. 

Прізвище (а), автора (ів), назва доповіді 

– вирівнюються по лівому краю (переноси 

в назві доповіді не допускаються). 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ 

ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

В. Г. СИДОРЕНКО, к.т.н. 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. 

Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала 

Бажанова, 17 

E-mail: gis@kname.edu.ua 

Далі текст тез 

 

Робочі мови конференції: 

українська,  англійська 

mailto:gis@kname.edu.ua

