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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
« СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ »
Громадська організація «Спілка геологів України» (СГУ) є добровільною, незалежною,
прозорою, відкритою, публічною та самоврядною всеукраїнською громадською
організацією, що об’єднує своїх членів на основі спільності їхніх інтересів для здійснення
та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних,
культурних, екологічних та інших, потреб.
Місією Спілки геологів України є об’єднання на професійній основі спеціалістів
і науковців, викладачів та студентів вищих та середніх навчальних закладів геологічного
профілю, а також спеціалістів суміжних галузей, пов’язаних із вивченням та використанням
природних ресурсів, з метою:
 сприяння розвитку та піднесенню престижу, пропаганді економічної й соціальної
значущості геологорозвідувальної галузі та геологічної науки як основи
для нарощування мінерально-сировинної бази України і сталого розвитку держави;
 вдосконалення законодавчого забезпечення у сфері використання природних
ресурсів та охорони геологічного середовища;
 збереження здобутків і традицій вітчизняної геологічної школи;
 виходу українських фахівців на світовий ринок геологорозвідувальних робіт
і послуг, захисту їхніх прав та інтересів в Україні та за її межами;
 просування нових світових трендів у природокористуванні та відповідь викликам
XXI сторіччя.

ПРО СПІЛКУ
СГУ здійснює свою діяльність на засадах законності та гласності відповідно
до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного
законодавства України та норм міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності,
Статуту та внутрішніх документів організації.
Організація є неприбутковим товариством, основною метою якого не є одержання
прибутку.

Історія
Спілка геологів України створена у 2000 році за ініціативи Групи компаній
Надра (після ребрендингу в 2015 році – Група компаній TUTKOVSKY), підтриманої
геологічною громадськістю, а також іншими провідними українськими геологічними
підприємствами та організаціями. Згодом Спілка об’єднала геологів і геофізиків,
управлінців і науковців, які працюють у 46 організаціях, підприємствах та установах,
зокрема Державної служби геології та надр України, Національної академії наук України,

НАК «Нафтогаз України», НАК «Надра України», вищих навчальних закладах, приватних
компаніях. На сьогодні в лавах спілки понад чотири тисячі громадян.
Таким чином, СГУ зосереджує й об’єднує вагомий науковий та інтелектуальний потенціал
національного масштабу.
Визначними подіями в житті геологічної громади стали проведені Спілкою п’ять з’їздів
геологів України, на яких було розглянуто основні сучасні проблеми галузі та шляхи
їх вирішення:
 прийняття «Концепції реформування геологічної галузі України відповідно до умов
ринкової економіки» (І з’їзд, 2000 р);
 збереження геологічної спадщини («Збережемо та примножимо надбання поколінь
геологів України!», ІІ з’їзд, 2003 р);
 поглиблення співпраці з міжнародними організаціями та підвищення ролі осередків
Спілки (ІІІ з’їзд, 2005 р);
 підсумки діяльності СГУ за 10 років, проблеми галузі, шляхи їх вирішення та плани
щодо майбутнього розвитку організації (ІV з’їзд, 2010 р);
 прийняття «Програми працевлаштування та адаптації до умов ринкової економіки
фахівців геологорозвідувальної галузі з метою збереження кадрового та
інтелектуального потенціалу української геології» (V з’їзд, 2012 р).

Cтруктура спілки
Основою
громадської
організації
«Спілка
геологів
України»
є відокремлені підрозділи (осередки) у 22 областях, у м. Києві і Автономній Республіці
Крим. Для надання консультаційних, науково-дослідних послуг геологорозвідувальним
і видобувним компаніям, інвесторам та іншим замовникам Спілкою засноване дочірнє
підприємство «Експертна рада Спілки геологів України».

Органи управління, менеджмент спілки
Вищим органом управління організації є з’їзд Спілки геологів України, що обирає
президента, голову та членів правління.
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МЕНЕДЖМЕНТ СПІЛКИ
Загороднюк Павло Олексійович
Президент
 у період між з’їздами представляє інтереси членів Спілки та контролює діяльність
її виконавчих органів;
 визначає основні напрями та довгострокові програми роботи Спілки, визначає
стратегію її діяльності; ініціює внесення змін та доповнень до Статуту Спілки,
подає на затвердження з’їзду проекти таких змін та доповнень; у межах своїх
повноважень представляє Спілку в співпраці з відповідними міжнародними
організаціями, взаємовідносинах з органами державної влади та осередками Спілки.
ПРАВЛІННЯ
Лівенцева Ганна Анатоліївна
Голова правління
 здійснює керівництво поточною діяльністю Спілки;
 працює з осередками (відокремленими підрозділами) Спілки, реалізовуючи
програми та проекти по всій Україні; пропагує роботу Спілки; очолює просвітницьку
та соціальну роботу; впроваджує навчальні стандарти ЄС у шкільну геологічну
освіту України, здійснюючи загальні освітні комунікації.
Демчук Юлія Володимирівна
Заступник голови правління
 працює над проектами зовнішньоекономічної діяльності, контролює роботу
за міжнародними договорами, контактує з міжнародними геологічними
організаціями: EFG, EAEG, AAPG, SEG та іншими партнерами Спілки.
Безвинний Володимир Петрович
Член правління
 курує програми з регіональних геологічних досліджень та роботи з ефективного
та збалансованого використання енергетичних, мінеральних, водних та земельних
ресурсів.
Огар Віктор Володимирович
Член правління
 курує програми та проекти з раціонального використання енергетичних ресурсів:
нафти, природного газу, вугілля, торфу.
Пономаренко Олександр Миколайович
Член правління
 здійснює наукові, галузеві та міжгалузеві комунікації; курує питання розвитку
геологічної галузі, організації наукових конференцій і публікації.
Качинський Анатолій Броніславович
Член правління
 сприяє впровадженню інформаційних
природокористування.
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ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ЕКСПЕРТНА РАДА СПІЛКИ ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»
Бобров Олександр Борисович
Голова Ради підприємства
 керівник підприємства, здійснює повноваження згідно Статуту підприємства.

ДІЯЛЬНІСТЬ
Для досягнення своєї мети СГУ
 здійснює правовий та соціальний захист, представляє законні інтереси, сприяє
захисту громадянських, соціальних, авторських і суміжних прав своїх членів;
 розробляє пропозиції щодо законодавчого забезпечення геологорозвідувального
виробництва, державної політики у сфері надрокористування і вносить їх до органів
державної влади;
 розробляє соціально орієнтовані програми і залучає до їх виконання органи
державної та місцевої влади, організації та підприємства усіх форм власності;
 сприяє впровадженню нових технологій у процеси пошуку, розвідки та видобутку
корисних копалин з метою їх оптимізації;
 всебічно сприяє розвитку геологічної науки та практики, вивченню та використанню
надр, примноженню мінерально-сировинних ресурсів, їх охороні та відтворенню
на основі досягнень науки і техніки, розвитку вітчизняної геологічної школи;
 проводить незалежну громадську наукову та техніко-економічну експертизу
проектів законодавчих актів та програм з питань розвитку мінерально-сировинної
бази, використання й охорони надр, науково-дослідних програм, розробок
та винаходів;
 сприяє професійній консолідації вчених та спеціалістів, що працюють у сфері
геології та суміжних галузях, підвищенню престижу професій, пов’язаних
з геологічним вивченням та використанням надр, охороною геологічного середовища;
 сприяє міжнародному співробітництву в галузі геології, розвитку зв’язків
з науковою та інженерно-технічною громадськістю зарубіжних країн, інтеграції
українських геологів у світове професійне та наукове співтовариство, бере участь
у роботі міжнародних геологічних асоціацій, наукових форумах та конференціях.

Технологічна платформа
З метою сприяння підвищенню ефективності та конкурентоспроможності економіки
України шляхом застосування механізмів і практик, передбачених відповідними
європейськими законодавчими актами, у контексті реалізації положень Угоди про асоціацію
України з ЄС, впровадження європейських стандартів у сфері природокористування
для досягнення Україною провідних позицій у світі щодо ефективного, збалансованого
та невиснажливого використання природних ресурсів Спілкою геологів України
започаткована Технологічна платформа «Впровадження в Україні стандартів Європейського
Союзу щодо ефективного та збалансованого використання енергетичних, мінеральних
водних та земельних ресурсів».

Підвищення кваліфікації
З 2009 року Спілка геологів України разом із ПВНЗ «Інститут Тутковського»
успішно реалізує програму «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі
України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях».
Програма здійснюється коштом TUTKOVSKY за партнерської підтримки компаній Shell,
Halliburton, Regal Petroleum, Discovery Drilling Eguipment і профільних міжнародних
громадських організацій: Американської асоціації нафтових геологів (AAPG),
Європейської асоціації геологів і інженерів (EAGE), Товариства геофізиків-розвідників (SEG),
Європейської федерації геологів (EFG). Загалом відбулося 30 лекційних курсів і семінарів,
у яких взяли участь 1190 осіб із 96 установ та організацій.

Робота зі шкільною та студентською молоддю
Це пріоритетний напрям у роботі Спілки. З 2001 р. Спілка геологів України
почала відроджувати в Україні дитячо-юнацький геологічний рух, співпрацюючи
з дитячими геологічними гуртками в різних містах країни, геологічними музеями
при технікумах та вищих навчальних закладах, організовуючи геологічні екскурсії
та олімпіади юних геологів і студентів геологічних спеціальностей.
У 2011 р. за спонсорської та інформаційної підтримки Групи компаній TUTKOVSKY
започатковано просвітницький проект для учнівської молоді та її наставників – «Надра
земні, надра духовні». У рамках цього проекту предмет «Основи геології» вивчається
в чотирьох столичних школах.
Учасники проекту беруть активну участь у щорічних олімпіадах юних геологів
у Києві, Харкові, Рівному та інших містах. Серед школярів переможці олімпіад з геології,
призери конкурсів-захистів учнівських наукових робіт з геології Малої академії
наук; студенти геологічних спеціальностей є призерами Всеукраїнських студентських
олімпіад з геології, учасниками міжнародних геологічних конкурсів, організованих
AAPG та EAGE.
СГУ та TUTKOVSKY PLC долучилися до унікального для України проекту Sikorsky
Challenge з планами на майбутнє – розширити горизонти співпраці і започаткувати в рамках
Sikorsky Challenge конкурс з використання новітніх технологій у природокористуванні.

Робота з ветеранами галузі
У 2001 р. у складі СГУ створено Раду ветеранів геології України, головна мета
діяльності якої забезпечити зв’язок поколінь, передачу молоді безцінного наукового,
виробничого та управлінського досвіду. Також здійснюються заходи з допомоги соціально
незахищеним ветеранам галузі.

Наукові конференції
Одним з пріоритетів роботи СГУ є створення умов для обміну досвідом між фахівцямигеологами різних країн та континентів. Від часу створення Спілка геологів України взяла
участь у організації та проведенні близько 80 міжнародних наукових конференцій
з різноманітних напрямків та проблемних питань геологічної науки та практики.
Серед них:
 ІV та VI міжнародні конференції «Геодинаміка і нафтогазоносні структури
Чорноморсько-Каспійського регіону» (Крим, 2002 та 2005 рр);
 IV Міжнародна конференція «Благородні і рідкісні метали» (м. Донецьк, 2003 р);
 Науково-практична конференція «Металоносність і прогнозна оцінка зон тектономагматичної активізації докембрію Українського щита» (м. Київ, 2003 р);
 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні можливості
розвитку та реалізації мінерально-сировинної бази України і Росії в умовах
глобалізації ринку мінеральної бази» (м. Київ, 2005 р);
 Міжнародні науково-педагогічні конференції «Геологічна освіта та наука в XXI ст.
Проблеми викладання геологічних дисциплін» (м. Київ, 2006 та 2013 рр);
 Міжнародна сесія та геологічна екскурсія Європейської асоціації з охорони геологічної
спадщини (Україна, 2006 р);
 ІV та ІХ сесії Міжнародної школи наук про Землю (м. Одеса, 2008 та 2013 рр);

 Міжнародна конференція «Сучасні проблеми літології та мінерагенії осадових
басейнів України та суміжних територій» (м. Одеса, 2008 р);
 Міжнародна конференція «Проблеми стратиграфії кам’яновугільної системи»
(м. Київ, 2008 р);
 Міжнародні науково-технічні конференції «Видобуток та використання газу-метану:
залучення інвестицій» (м. Донецьк, 2009, 2011 та 2013 рр);
 Перша київська міжнародна наукова конференції «Наукові та методологічні основи
медичної геології» (м. Київ, 2013 р);
 Міжнародна науково-практична конференція «Наукові та методологічні перспективи
розвитку геологічної освіти» (м. Київ, 2013 р);
 Міжнародна наукова конференція «Стратиграфія осадових утворень верхнього
протерозою та фанерозою» (м. Київ, 2013 р);
 Міжнародна наукова конференція «Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію
(3,6–1,6 млрд років) Євразійського континенту» (м. Київ, 2014 р);
 І Міжнародна наукова конференція «Геологія горючих корисних копалин: досягнення
та перспективи» (м. Київ, 2015 р);
 Міжнародна наукова конференція «Метасоматизм та рудоутворення» (м. Київ, 2016 р);
 ІІ Міжнародна наукова конференція «Геологія горючих корисних копалин:
досягнення та перспективи» (м. Київ, 2017 р).
та численні інші конференції.

Публікації
СГУ надає важливе значення створенню для своїх учасників можливостей
публікації наукових результатів у сфері вивчення та використання природних ресурсів,
включаючи дискусійні й інформаційні статті, висвітлення історії геолого-геофізичних
досліджень. З огляду на це в 2003 році Спілкою геологів України був заснований
журнал «Геолог України», що видавався щоквартально протягом 10 років. Всього видано
43 номери журналу.
Журнал став одним із найвідоміших в Україні періодичних видань у сфері наук
про Землю. На його сторінках опубліковано оригінальні наукові статті багатьох провідних
вітчизняних фахівців. Представлені також результати наукових досліджень зарубіжних
колег.
Важливими для висвітлення питання досягнення енергонезалежності України стали
спеціальні випуски журналу «Геолог України», присвячені розробці нетрадиційних джерел
вуглеводнів.
Також СГУ сприяє публікації матеріалів своїх членів у виданнях зарубіжних
партнерів, зокрема журналі «Європейський геолог» (науковий журнал Європейської
федерації геологів).

Захист навколишнього середовища
З метою сприяння більш відповідальному та раціональному використанню
природних ресурсів, інформування населення про наслідки цього використання
для безпеки і сталого стану природного середовища СГУ постійно бере участь
у конференціях, громадських слуханнях та інших заходах екологічного спрямування
в Україні.

ЧЛЕНСТВО
Членами (учасниками) Спілки геологів України можуть бути фізичні особи,
які визнають її Статут і сплачують вступні та членські внески. Членами організації можуть
бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що досягли 18 років,
які перебувають в Україні на законних підставах.
Членство (участь) в організації може бути простим та почесним. Почесне членство
може бути надане за рішенням президента та правління Спілки окремим членам,
які особисто зробили значний внесок у розвиток організації, геологорозвідувальної галузі
та геологічної науки, держави та суспільства в цілому.
Рішення про прийом у члени Спілки та вихід з її складу приймається правлінням
за поданням відповідного відокремленого підрозділу організації на підставі заяви.

Нагороди
Для відзначення особистих заслуг своїх членів та інших осіб у сфері її діяльності,
розроблено та виготовлено нагороди Спілки геологів України – Срібний та Золотий
нагрудні знаки, медаль «За заслуги» I, II та III ступенів, Іменний геологічний молоток.
До ювілею академіка Євгена Костянтиновича Лазаренка запроваджено медаль
«За внесок у мінералогію», якою Спілка нагороджує за поданням Українського
мінералогічного товариства.
За відданість геології, значний внесок у її розвиток 287 осіб були відзначені Золотим
і 323 – Срібним нагрудними знаками, 280 – медалями «За заслуги» усіх ступенів.
Іменними геологічними молотками Спілка нагородила 175 геологів. За поданнями
Українського мінералогічного товариства медаллю «За внесок у мінералогію»
нагороджено одинадцятьох фахівців-мінералогів.

Міжнародна співпраця
СГУ, згідно зі своїм статутом, може засновувати та вступати в інші громадські
об’єднання, у тому числі міжнародні, або укладати з ними угоди про співробітництво
і взаємодопомогу, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, а також брати
участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
З метою розширення професійних контактів Спілка геологів України стала членом
міжнародних громадських геологічних організацій: Американської асоціації геологівнафтовиків (ААРG), Європейської асоціації вчених, геологів та інженерів (ЕАGE),
товариства геофізиків-розвідників (SEG), Європейської федерації геологів (EFG) та інших
впливових фахових організацій і постійно бере участь у їхніх заходах.
Представники Спілки – учасники конференцій ЕАGE: 63-ї (м. Амстердам,
Нідерланди), 66-ї (м. Париж, Франція), 67-ї (м. Мадрид, Іспанія), 68-ї (м. Відень, Австрія),
69-ї (м. Лондон, Великобританія), 70-ї (м. Рим, Італія), 71-ї (м. Амстердам, Нідерланди),
72-ї (м. Барселона, Іспанія), 73-ї (м. Відень, Австрія), 74-ї (м. Копенгаген, Данія).
У рамках 68-ї паризької конференції EAGE представники Спілки брали участь у ділових
нарадах, присвячених розвитку інфраструктури й розширенню спектра послуг EAGE
та її ґрантової політики. Українські геологи також були учасниками щорічних конференцій
ААРG (м. Денвер, штат Колорадо, США), регіональних конференцій ААРG у м. Празі
(Чехія, жовтень 2004 р.) та м. Афіни (Греція, листопад 2007 р). У листопаді 2005 року
Спілка геологів України приймала високих гостей AAPG. З офіційним візитом Київ

відвідали президент AAPG доктор Пітер Роуз та президент Європейського регіону доктор
Джон Брукс.
Наймасштабнішою за останній період для геології України та усього регіону
подією стала Регіональна конференція Американської асоціації геологів-нафтовиків
«Пошуково-розвідувальні роботи на нафту і газ у Чорноморсько-Каспійському регіоні:
поточні дослідження та перспективні плани» (м. Київ, жовтень 2010 р), проведена
за партнерства Спілки. У конференції взяли участь 502 делегати з 212 організацій
та компаній 28 країн світу.
У травні 2014 р. делегати Спілки геологів України взяли участь у семінарі Європейської
федерації геологів «Геологи Європи у третьому тисячолітті» (м. Палермо, Італія).
Спілкою укладено договори про співпрацю з громадськими організаціями Монголії,
Болгарії, Польщі, Росії, Азербайджану (Азербайджанське товариство нафтових геологів –
FSPG), Казахстану (товариство нафтовиків-геологів Казахстану – ОНГК).
У 2015 році Спілка геологів України як дійсний член Європейської федерації
геологів (EFG) приєдналася до виконання проектів, що виконуються на замовлення
Європейської комісії в рамках програми наукових досліджень та інновацій Horizon 2020.
Безпосереднім виконавцем проектів від СГУ виступає дочірнє підприємство «Експертна
ради Спілки геологів України».
У 2016 -2017 роках виконано роботи за наступними міжнародними проектами:
 INTRAW – спрямований на те, щоб розвивати нові можливості співпраці у розвитку
сировинної бази країн Європи з Австралією, Канадою, Японією, Південною
Африкою та Сполученими Штатами Америки, що стосується:
• досліджень та інновацій;
• політики та стратегії щодо сировинної бази;
• спільних освітніх та професійних програм;
• ліцензування та дозвільних процедур;
• систем звітності;
• практики розвідки, видобутку, переробки і утилізації відходів;
• менеджменту та заміни критичної сировини.
 KINDRA – спрямований на акумулювання практичних та наукових знань,
пов’язаних з гідрогеологічними дослідженнями.
 CHPM2030 – спрямований на розробку нового та потенційно проривного
технологічного рішення, яке зможе допомогти задовольнити європейські потреби
в енергії та стратегічних металах в єдиному взаємопов’язаному процесі.
 UNEXMIN – європейський проект в контексті досліджень та інновацій
щодо недоступних та затоплених шахт.
У 2017 році СГУ та ДП «Експертна рада Спілки геологів України» одержали
пропозицію від EFG і дали згоду на участь у проекті INFACT (The Innovative,
Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies) – Інноваційні, неінвазивні
та цілком прийнятні геологорозвідувальні технології, який фінансується Європейською
комісією з досліджень та інновацій Horizon 2020, рамкова програма, номер проекту
776487. Проект стартує у грудні 2017 року і буде виконуватися протягом 36 місяців.

