
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 

Засідання Кваліфікаційної комісії на 14:00 

25.02.2021 

І. Розгляд питання щодо затвердження Регламенту розгляду 

Кваліфікаційною комісією звернень щодо професійної діяльності 

сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. 

ІI. Розгляд заяв про допуск до складання кваліфікаційних іспитів, документів і 

матеріалів, що надійшли до Кваліфікаційної комісії та прийняття рішення про допуск 

осіб, що подали зазначені документи, до складання кваліфікаційного іспиту. 

III. Розгляд листів, заяв, клопотань від фізичних та юридичних осіб, органів 

державної влади та місцевого самоврядування стосовно анулювання кваліфікаційних 

сертифікатів інженерам-землевпорядникам: 

 1. Скарга гр. Каракуці Євдокії Федорівни від 04.02.2021 щодо порушення 

сертифікованими інженерами – землевпорядниками, які працюють у складі 

ПП «Архі-Терра» Доценком Сергієм Васильовичем (кваліфікаційний сертифікат 

від 17.05.2017 № 013210) та Зубко Русланою Володимирівною (кваліфікаційний 

сертифікат від 03.06.2013 № 011019); 

2. Колективна скарга Горецького Михайла Володимировича та Горецької Ірини 

Вячеславівни щодо порушення сертифікованими інженерами – землевпорядниками, 

які працюють у складі ПП «Землевпорядник»; 

3. Скарга ТОВ «Рорк» від 22.12.2020 № 22-ДГ щодо порушення 

сертифікованими інженерами – землевпорядниками, які працюють у складі 

ТОВ «Терра Проект» Лавринчуком Іваном Володимировичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 03.01.2013 № 000681), Лавринчук Євгенією Григоріївною 

(кваліфікаційний сертифікат від 07.05.2015 № 013011) та сертифікованим інженером-

геодезистом Кесорецьких Дмитром Владиславовичем (кваліфікаційний сертифікат 

від 21.09.2017 № 013266); 

4. Колективна скарга мешканців смт. Бабаї, Височанської ОТГ, Харківського 

району, Харківської області від 01.02.2021 щодо порушення сертифікованим 

інженером – землевпорядником Білоусовим Євгенієм Вікторовичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 05.02.2013 № 002230); 

5. Колективна скарга Кемінь Василя Михайловича, Кемінь Андрія Михайловича, 

Ізай Василя Дмитровича та Ізай Івана Дмитровича від 26.01.2021 щодо порушення 

сертифікованими інженерами – землевпорядниками, які працюють у складі 

ТОВ «Хуст-Земля Карпат» Вакаровим Михайлом Михайловичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 23.01.2013 № 000755), Вакаровим Віталієм Михайловичем 

(кваліфікаційний сертифікат від 14.09.2016 № 013156), Лепей Юрієм Юрійовичем 

(кваліфікаційний сертифікат від 04.07.2013 № 003598) та сертифікованим інженером-

геодезистом Лепей Русланою Володимирівною (кваліфікаційний сертифікат 

від 10.12.2018 № 014102); 
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 6. Лист Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області  

від 03.02.2021 № 21-11-0.331-841/2-21 щодо порушення сертифікованими інженерами 

– землевпорядниками, які працюють у складі ТОВ ЕКФ «Власна справа» Гуменюк 

Тетяною Петрівною (кваліфікаційний сертифікат від 03.04.2013 № 003243) та 

Пазюком Богданом Анатолійовичем (кваліфікаційний сертифікат від 12.12.2014 

№ 011821); 

 7. Лист Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області  

від 03.02.2021 № 21-11-0.331-840/2-21 щодо порушення сертифікованим інженером – 

землевпорядником ФОП Біксей Павлом Івановичем (кваліфікаційний сертифікат 

від 18.01.2013 № 001578); 

 8. Лист Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області  

від 27.01.2021 № 21-8-0.9-368/2-21 щодо порушення сертифікованим інженером – 

землевпорядником Зозулею Інессою Анатоліївною (кваліфікаційний сертифікат  

від 17.03.2017 № 004165); 

9. Скарга Роганської селищної ради Харківського району Харківської області  

від 20.01.2021 № 01-20-128 щодо порушення сертифікованим інженером – 

землевпорядником Меркело Юлією Олексіївною (кваліфікаційний сертифікат  

від 03.01.2013 № 000579); 

 10. Лист Головного управління Держгеокадастру в Одеській області  

від 21.01.2021 № 21-15-0.11-476/2-21 щодо порушення сертифікованим інженером – 

землевпорядником Зубачем Сергієм Петровичем (кваліфікаційний сертифікат 

від 30.01.2013 № 001690) та сертифікованим інженером-геодезистом Зубачем Сергієм 

Петровичем (кваліфікаційний сертифікат від 26.04.2013 № 010755); 

11. Скарга Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської області  

від 15.01.2021 № 04-11/85 щодо порушення сертифікованими інженерами – 

землевпорядниками, які працюють у складі ТОВ «Земельний радник» Загорулько 

Іриною Вікторівною (кваліфікаційний сертифікат від 29.12.2014 № 012374), Білоус 

Наталією Сергіївною (кваліфікаційний сертифікат від 15.06.2020 № 014542) та 

сертифікованим інженером-геодезистом Скоромний Олександр Борисович 

(кваліфікаційний сертифікат від 26.04.2013 № 010788); 

12. Скарга гр. Колбаси Софії Федорівни від 15.01.2021 щодо порушення 

інженерами – землевпорядниками Сухарєвим С. А. та Чечелем Я. Я. 

13. Лист Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

від 20.01.2021 № 21-9-0.9-351/0/2-21 щодо порушення сертифікованим інженером – 

землевпорядником Кікінчуком Іваном Івановичем (кваліфікаційний сертифікат  

від 12.12.2014 № 011809). 

ІV. Розгляд питання щодо внесення змін до переліку питань підсумкового 

контролю знань під час підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-

землевпорядників та інженерів-геодезистів. 
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V. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення 

про видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації інженерам-землевпорядникам та 

геодезистам: 

VІ. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати 

кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та кваліфікаційний сертифікат 

інженера-геодезиста: 

09:00 – письмова частина (тестування); 16:00 – усна частина (співбесіда). 


