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Державне підприємство
«Одеський науково-дослідний
та проектний інститут землеустрою»

З

метою виконання Наказу Міністерства сільського господарства Української РСР «Про організацію Республіканського проектного інституту
по землевпорядкуванню» від 24 квітня 1961 р. № 289/1,
було створено Республіканський проектний інститут по
землевпорядкуванню «Укрземпроект».
Згідно з Наказом Держагропрому УРСР від 25 липня
1989 р. № 174, Республіканський проектний інститут
по землевпорядкуванню «Укрземпроект» перетворено
на Український науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут землеустрою (УкрНДІземпроект).
Інститут став головною установою з дослідження
проблем землеустрою в УРСР зі збереженням за ним
функції генеральної проектної організації з питань захисту ґрунтів від ерозії. До складу УкрНДІземпроекту
входили центральне виробництво (головна організація) та Київське відділення, а також 24 філіали в обласних центрах.
На підставі Указу Президента України від 17 лютого
2003 р. № 134/2003 Інститут землеустрою Української
академії аграрних наук, Київське відділення Інституту
землеустрою та 24 філіали інституту землеустрою прийняті до сфери управління Держкомзему України.
Інститут землеустрою Української академії аграрних
наук реорганізовано у Державне підприємство «Головний
науково-дослідний та проектний інститут земле
устрою», а 24 філіали і Київське відділення — у 25 державних підприємств, регіональних науково-дослідних
та проектних інститутів землеустрою.
Державне підприємство «Одеський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою» виконує
всі види робіт із землеустрою, визначені ліцензійними
умовами щодо провадження господарської діяльності на
виконання землевпорядних та землеоцінювальних робіт. Шість працівників інституту є в Державному реєстрі
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сертифікованих інженерів-землевпорядників. Також
підприємство володіє ліцензією Держземагентства України на проведення земельних торгів, працюють три сертифіковані ліцитатори.
За неповну 60-річну історію колектив інституту здебільшого складали випускники ОДАУ, обіймаючи різні
посади — від інженерів до директора. Вусатий Андрій
Андрійович (1958 р. в.) — директор інституту, очолював підприємство з 1965 до 1974 р., а потім працював головним інженером до 1999 р. Барвінок Андрій Іванович
(1960 р. в.) — керував інститутом з 1984 до 1988 р. Побережнюк Павло Анатолійович (1979 р. в.) — працював
директором з 2006 до 2013 р. Іванов Сергій Вікторович
(2004 р. в.) — в. о. директора з 2016 до 2017 р., а сьогодні
обіймає посаду головного інженера. Конопелькін Андрій Валерійович (2003 р. в.) — заступник директора по
проектній роботі з 2017 р.
Багато випускників університету працювали та працюють головними інженерами проектів: це ГІП ПВГ № 1
С. В. Зенковська (2006 р. в.), ГІП ПВГ № 2 Т. О. Хасанова (1998 р. в.), ГІП ПВГ№ 3 М. В. Бібик (2012 р. в.).
Велику роль у становленні Державного підприємства
«Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» відіграли випускники Одеського сільськогосподарського інституту (одні з перших): Ш. Х. Шухмахер
(1955 р. в.), Л. С. Кейлін (1958 р. в.), Ю. П. Кіданов
(1958 р. в.), Л. М. Артем’єв (1959 р. в.), І. С. Аксельрод
(1960 р. в.), Г. М. Барвінок (1960 р. в.), Я. П. Райнов
(1960 р. в.), В. А. Райнова (1960 р. в.).
Сьогодні на підприємстві працюють випускники
відродженого в 1993 р. факультету землевпорядкування:
В. В. Чернелівський (1998 р. в.), В. В. Ламнов (2002 р. в.),
Н. Є. Мартинюк (2004 р. в.), С. Л. Юрченко (2004 р. в.),
Т. О. Грушина (2004 р. в.), Ю. В. Ткач (2010 р. в.),
З. С. Осадчук (2008 р. в.), Ю. О. Романько (2012 р. в.),
К. В. Кучменко (2013 р. в.), Л. Шпаннагель (2013 р. в.),
Є. Д. Мінін (2014 р. в.), І. О. Залєр (2015 р. в.), С. А. Кара
(2016 р. в.), О. І. Казакула (2017 р. в.).
Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» є базою для
проходження навчальної та виробничої практики для
студентів, для стажування викладачів Одеського державного аграрного університету.
Завдяки посиленню інженерного складу Одеського науково-дослідного та проектного інституту земле
устрою випускниками Одеського державного аграрного
університету, установа за обсягами виконаних робіт входить у п’ятірку кращих серед системи інститутів
землеустрою.
Підприємство є конкурентноспроможним в сучасних ринкових умовах та успішно виконує поставлені
завдання з реалізації державної політики в галузі
землеустрою.
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