
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Протокол засідання № 1 

 

28.01.2021                                                                                        м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Мірошниченко А. М., Лахматова О. В., 

Захаренко О. В., Мурзановская О. А., Гавлюк О. В., 

Сидоренко О. В., Євсюков Т. О., Рябчій В. В., 

Фоменко В. А., Янчук Р. М., Даниленко А. С., 

Коник О. М., Моцун О. І., Курчин О. Г.  

Підгайний Ю. В. 

 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Третяк К. Р.  

 

СЛУХАЛИ: 

 

Секретаря Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка внесла пропозицію 

затвердити такий порядок денний. 

Порядок денний: 

I. Обрання голови Кваліфікаційної комісії. 

ІІ. Розгляд питання щодо затвердження Регламенту розгляду 

Кваліфікаційною комісією звернень щодо професійної діяльності сертифікованих 

інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. 

III. 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. 

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

державної влади та місцевого самоврядування стосовно анулювання 

кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам: 

 1. Скарга гр. Блажкова Павла Петровича від 12.01.2021 щодо порушення 

сертифікованим інженером – землевпорядником Стефінком Дмитром 

Дмитровичем (кваліфікаційний сертифікат від 03.01.2013 № 000214); 

 2. Лист Головного управління Держгеокадастру в Одеській області  

від 18.12.2020 № 21-15-0.6-12149/2-20 щодо порушення сертифікованим 

інженером – землевпорядником Козулею Валерієм Васильовичем 

(кваліфікаційний сертифікат від 12.12.2014 № 011810); 

 3. Лист Головного управління Держгеокадастру в Одеській області  

від 22.12.2020 № 21-15-0.6-12220/2-20 щодо порушення сертифікованим 

інженером – землевпорядником Кокодинським Миколою Юрійовичем 

(кваліфікаційний сертифікат від 14.05.2014 № 010332); 



 4. Лист Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області  

від 18.12.2020 № 21-6-0.41-8866/2-20 щодо порушення сертифікованим 

інженером – землевпорядником Корнійчук Інною Володимирівною 

(кваліфікаційний сертифікат від 08.04.2016 № 013095); 

 5. Лист Головного управління Держгеокадастру в Одеській області  

від 17.12.2020 № 21-15-0.6-12102/2-20 щодо порушення сертифікованими 

інженерами – землевпорядниками, які працюють у складі ПП «Кайлас-К» 

Облучинською Юлією Миколаївною (кваліфікаційний сертифікат від 15.01.2019 

№014303), Василовичем Олександром Дмитровичем (кваліфікаційний сертифікат 

від 12.04.2017 № 013439) та сертифікованим інженером-геодезистом Пирогом 

Миколою Ігоровичем (кваліфікаційний сертифікат від 15.02.2017 № 013205); 

 6. Лист Головного управління Держгеокадастру в Одеській області  

від 16.12.2020 № 21-15-0.6-12064/2-20 щодо порушення сертифікованим 

інженером – землевпорядником Демчаком Іваном Івановичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 10.06.2015 № 011991); 

 7. Лист Головного управління Держгеокадастру в Одеській області  

від 22.12.2020 № 21-15-0.6-12221/2-20 щодо порушення сертифікованими 

інженерами – землевпорядниками, які працюють у складі ПАТ «Інститут 

Волиньводпроект» Шиптарською Оксаною Миколаївною (кваліфікаційний 

сертифікат від 11.04.2014 № 011672) та Зінчуком Віктором Васильовичем 

(кваліфікаційний сертифікат від 16.05.2013 № 010002); 

 8. Лист Головного управління Держгеокадастру у Сумській області  

від 13.01.2021 № 21-18-0.47-111/2-21 щодо порушення сертифікованим 

інженером – землевпорядником Івашкіною Оксаною Юріївною (кваліфікаційний 

сертифікат від 21.09.2017 №013263); 

9. Скарга гр. Мережка Олександра Володимировича від 16.12.2020 щодо 

порушення сертифікованим інженером – землевпорядником Устич Людмилою 

Анатоліївною (кваліфікаційний сертифікат від 30.01.2013 №001522); 

10. Скарга гр. Соломахи Оксани Олександрівни від 10.12.2020 щодо 

порушення сертифікованим інженером – землевпорядником Ємцем Сергієм 

Анатолійовичем (кваліфікаційний сертифікат від 24.12.2012р №000118); 

11. Скарга гр. Якимів Ярослава Стефановича від 24.12.2020 щодо порушення 

сертифікованим інженером – землевпорядником Козаченком Олександром 

Васильовичем (кваліфікаційний сертифікат від 03.10.2013 № 010960); 

12. Скарга адвоката Басаргіної (Воробей) О. П. від 21.12.2020 щодо 

порушення сертифікованим інженером – землевпорядником Панасюк Людмилою 

Анатоліївною (кваліфікаційний сертифікат від 13.03.2015 № 011937); 

13. Скарга управління містобудування та архітектури Бориспільської міської 

ради від 16.12.2020 № 04-05/2813 щодо порушення сертифікованим інженером – 

землевпорядником Лоленко Альоною Юріївною (кваліфікаційний сертифікат від 

09.08.2019 № 014209); 

14. Скарга гр. Суханової Людмили Іванівни від 17.12.2020 щодо порушення 

сертифікованим інженером – землевпорядником Гавришем Андрієм 

Миколайовичем (кваліфікаційний сертифікат від 27.02.2013 № 002676); 



15. Скарга гр. Бадон Оксани Миколаївни від 03.12.2020 щодо порушення 

сертифікованим інженером – землевпорядником Заокотнюком Андрієм 

Аркадійовичем (кваліфікаційний сертифікат від 05.02.2013 № 002316); 

16. Колективна скарга Меренич Іванни Олегівни, Меренич Маргарити 

Петрівни та Гарапка Мирослава Васильвича від 11.01.2021 щодо порушення 

сертифікованим інженером – землевпорядником Ляховцем Петром Васильовичем 

(кваліфікаційний сертифікат від 14.01.2016 № 010405); 

 17. Лист Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області  

від 18.01.2021 № 21-2-0.9-451/2-21 щодо порушення сертифікованим інженером – 

землевпорядником Данилюком Максимом Вікторовичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 29.11.2013 № 012014); 

 18. Лист Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області  

від 18.01.2021 № 21-2-0.9-450/2-21 щодо порушення сертифікованим інженером – 

землевпорядником Гонько Іриною Вікторівною (кваліфікаційний сертифікат 

від 13.03.2015 № 011891). 

V. Розгляд заяви гр. Показанця Миколи Олександровича від 22.01.2021 про 

видачу дубліката свідоцтва про підвищення кваліфікації інженера-геодезиста. 

VI. Розгляд питання щодо внесення змін до вимог програм підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-

геодезистів.  

VІІ. Розгляд питання щодо внесення змін до переліку питань 

кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний 

сертифікат та переліку питань підсумкового контролю знань під час підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-

геодезистів. 

VІІІ. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації інженерам-землевпорядникам та 

геодезистам: 

25 січня 2021 року Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; 

26 січня 2021 року Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка». 

ІХ. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та 

кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста: 

10:00 – письмова частина (тестування); 16:00 – усна частина (співбесіда). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний. 

 

I. Обрання голови Кваліфікаційної комісії. 

 



СЛУХАЛИ: 

 

Секретаря Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка зазначила що у 

зв’язку з кадровими змінами, що відбулись у Держгеокадастрі виникла 

необхідність обрати голову Кваліфікаційної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лахматова О.В. запропонувала обрати головою Кваліфікаційної комісії 

Мірошниченка А. М.  

Рябчій В. В. запропонував обрати головою Кваліфікаційної комісії 

Лахматову О. В. 

Пропозицій по іншим кандидатурам не надійшло. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: обрати головою Кваліфікаційної 

комісії Мірошниченка А. М.: 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3; 

«проти» - 0 ; 

«утримались» - 12; 

 

Пропозиція поставлена на голосування: обрати головою Кваліфікаційної 

комісії Лахматову О. В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 2; 

 

ВИРІШИЛИ: обрати головою Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В. 

 

Виступила: Лахматова О. В., яка зазначила, що у зв’язку з обранням її 

головою Кваліфікаційної комісії виникла необхідність обрати секретаря 

Кваліфікаційної комісії та запропонувала кандидатуру Захаренка О. В. 

Пропозицій по іншим кандидатурам не надійшло. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: обрати секретарем Кваліфікаційної 

комісії Захаренка О. В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1; 

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем Кваліфікаційної комісії Захаренка О. В. 

 



ІІ. Розгляд питання щодо затвердження Регламенту розгляду 

Кваліфікаційною комісією звернень щодо професійної діяльності сертифікованих 

інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка зазначила що всім 

присутнім членам Кваліфікаційної комісії був надісланий проект Регламенту 

Кваліфікаційної комісії (далі – Регламент) для ознайомлення та внесення 

пропозиції. Регламент був запропонований для забезпечення об'єктивності й 

неупередженості під час розгляду письмових звернень заінтересованих осіб, 

замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого 

самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою та топографо-

геодезичної і картографічної діяльності стосовно професійної діяльності 

сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. 

Пропозиції та заперечення до Регламенту були внесені членами 

Кваліфікаційної комісії, а саме Янчуком Р. М. та представниками громадської 

організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників». 

 

Виступив: Мірошниченко А. М., який зазначив що є необхідність в 

удосконалені процедури проведення засідань Кваліфікаційної комісії та 

запропонував прийняти та затвердити проект Регламенту Кваліфікаційної комісії. 

 

Виступили: Моцун О. І., Євсюков Т. О., після обговорення запропонували 

відкласти розгляд даного питання для більш детального ознайомлення, 

проведення спільної наради з представниками кваліфікаційної комісії, 

Держгеокадастру та саморегулівних організацій, та в несення, в разі необхідності, 

корективів, на наступне засідання Кваліфікаційної комісії.  

 

Пропозиція поставлена на голосування: перенести розгляд питання щодо 

затвердження Регламенту розгляду Кваліфікаційною комісією звернень щодо 

професійної діяльності сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів 

геодезистів на наступне засідання Кваліфікаційної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1; 

 

Під час розгляду питання щодо затвердження Регламенту розгляду 

Кваліфікаційною комісією звернень щодо професійної діяльності сертифікованих 

інженерів-землевпорядників та інженерів геодезистів один з членів 

Кваліфікаційної комісії не приймав участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання щодо затвердження Регламенту 

розгляду Кваліфікаційною комісією звернень щодо професійної діяльності 



сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів геодезистів на наступне 

засідання Кваліфікаційної комісії. 

 

III. 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. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В. яка зазначила, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшло 64 заяв від фізичних осіб про допуск до 

складання кваліфікаційного іспиту, із них:  

40 заяви - про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника; 

24 заяви - про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста.  
 

1. Допустити нижченаведених фізичних осіб до складання іспиту для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника: 
 

1.  Асовський Олександр Сергійович 

2.  Бурла Ілля Георгійович 

3.  Висоцький Геннадій Геннадійович 

4.  Вірик Валентина Володимирівна 

5.  Вороз Максим Вікторович 

6.  Голіч Іван Зіновійович 

7.  Гордич Віталій Анатолійович 

8.  Гуменна Леся Сергіївна 

9.  Добровольська Юліана Ярославівна 

10.  Закрева Людмила Олександрівна 

11.  Затуливітер Маріам Ромиківна 

12.  Кисельова Наталія Віталіївна 

13.  Ковальчук Валентина Дмитрівна 



14.  Колодна Марта Романівна 

15.  Коляденко Павло Сергійович 

16.  Коновалов Єгор Андрійович 

17.  Коршунова Анна Георгіївна 

18.  Кость Олеся Василівна 

19.  Мазорчук Михайло Анатолійович 

20.  Маймескул Тетяна Юріївна 

21.  Максименко Юлія Олегівна 

22.  Мінін Євген Дмитрович 

23.  Могилевська Олена Анатоліївна 

24.  Назарук Руслан Анатолійович 

25.  Нужда Тетяна Віталіївна 

26.  Олійник Вікторія Олександрівна 

27.  Орищук Микола Леонідович 

28.  Осовик Тетяна Петрівна 

29.  Панов Олексій Володимирович 

30.  Патіюк Олександр Олегович 

31.  Побережна Ольга Юріївна 

32.  Поплавський Андрій Сергійович 

33.  Попович Наталія Іванівна 

34.  Почтар Сергій Богданович 

35.  Рудоман Сергій Сергійович 

36.  Рудоман Юлія Анатоліївна 

37.  Сторчеус Сергій Станіславович 

38.  Трунова Світлана Володимирівна 



39.  Фигурак Тетяна Вікторівна 

40.  Хвесик Оксана Миколаївна 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14;  
 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

2. Допустити нижченаведених фізичних осіб до складання кваліфікаційного 

іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста: 

 

1.  Багін Михайло Леонідович 

2.  Бурла Ілля Георгійович 

3.  Вертипорох Віталій Павлович 

4.  Гончаров Юрій Володимирович 

5.  Жулінський Віктор Юрійович 

6.  Каріка Станіслав Юрійович 

7.  Кондратюк Іван Володимирович 

8.  Коршунова Анна Георгіївна 

9.  Кость Василь Феодосійович 

10.  Кулікова Наталія Валеріївна 

11.  Курко Сергій Леонідович 

12.  Латуха Валерій Євгенійович 

13.  Лебединець Ігор Євгенійович 

14.  Максимович Оксана Василівна 

15.  Максимович Світлана Василівна 

16.  Милевська Ганна Олександрівна 

17.  Могилевський Віктор Анатолійович 

18.  Перловський Вадим Миколайович 



19.  Рохманюк Олексій Васильович 

20.  Сирота Раїса Андріївна 

21.  Співак Євгеній Вячеславович 

22.  Хвесик Микола Олександрович 

23.  Черня Юрій Миколайович 

24.  Юзвяк Юрій Романович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14;  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

3. Не допустити до складання кваліфікаційного іспиту для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника нижче наведених 

фізичних осіб як таких, що не відповідають вимогам, встановленим статтею 66 

Закону України «Про землеустрій» та пунктом 5 розділу III Порядку роботи 

Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста (далі - Порядок), 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 28.01.2016 № 11: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

інженера-землевпорядника 

До Кваліфікаційної комісії не 

подано (пп. 5, 7 розділу ІІІ 

Порядку): 

1.  Андреєва Марина Сергіївна 
Відсутні копії двох схем, та/або проектів 

землеустрою, та/або технічної документації з 

оцінки земель, у складенні яких інженер-

землевпорядник брав участь 

2.  Бевз Анна Олександрівна 

Відсутні рекомендації керівника стажування, 

перелік документації із землеустрою та/або 

оцінки земель, у складенні якої інженер-

землевпорядник брав участь та копії двох 

схем, та/або проектів землеустрою, та/або 

технічної документації з оцінки земель, у 
складенні яких інженер-землевпорядник брав 

участь 

3.  Волкодав Володимир Євгенович 
Відсутній документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року 

4.  Драчук Наталія Вікторівна 

Відсутні рекомендації керівника стажування, 

перелік документації із землеустрою та/або 

оцінки земель, у складенні якої інженер-

землевпорядник брав участь та копії двох 

схем, та/або проектів землеустрою, та/або 

технічної документації з оцінки земель, у 

складенні яких інженер-землевпорядник брав 

участь 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14;  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

4. Не допустити до складання кваліфікаційного іспиту для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста нижченаведених фізичних осіб 

як таких, що не відповідають вимогам, встановленим статтею 51 Закону України 

«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та пунктом 5 розділу III 

Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 28.01.2016 № 11: 

 

5.  Дума Юрій Іванович 
Відсутні рекомендації керівника стажування 

6.  Іващенко Ярослав Олександрович 
Відсутні копії двох схем, та/або проектів 

землеустрою, та/або технічної документації з 

оцінки земель, у складенні яких інженер-

землевпорядник брав участь 

7.  Ніколаєнко Віра Степанівна 
Відсутній документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року та рекомендації керівника стажування 

8.  Пазушкіна Ольга Григорівна 

Відсутні рекомендації керівника стажування, 

перелік документації із землеустрою та/або 

оцінки земель, у складенні якої інженер-
землевпорядник брав участь та копії двох 

схем, та/або проектів землеустрою, та/або 

технічної документації з оцінки земель, у 

складенні яких інженер-землевпорядник брав 

участь 

9.  Погребний Вадим Вікторович 
Відсутні копії двох схем, та/або проектів 

землеустрою, та/або технічної документації з 

оцінки земель, у складенні яких інженер-

землевпорядник брав участь 

10.  
Самоброд Олександр 

Володимирович 

Відсутній документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по 

батькові інженера-геодезиста 

До Кваліфікаційної комісії не 

подано (пп. 5, 7 розділу ІІІ Порядку): 

1.  Андреєв Олександр 

Валентинович 
Відсутній документ, що підтверджує стаж роботи за 

спеціальністю не менше одного року 

2.  Островіцький Сергій 

Михайлович 
Відсутній документ, що підтверджує стаж роботи за 

спеціальністю не менше одного року 

3.  Степанкевич Дмитро 

Едуардович 
Відсутній документ, що підтверджує стаж роботи за 

спеціальністю не менше одного року 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14;  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

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

державної влади та місцевого самоврядування стосовно анулювання 

кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам: 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга гр. Блажків Павла Петровича 

від 12.01.2021 щодо порушення сертифікованим інженером-землевпорядником 

Стефінком Дмитром Дмитровичем вимог положень нормативно-правових актів, 

нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення Стефінка Дмитра 

Дмитровича від 22.01.2021 № 01-03. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Стефінка Дмитра Дмитровича (кваліфікаційний сертифікат 

від 03.01.2013 № 000214). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 14; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Стефінка Дмитра Дмитровича один з членів 

Кваліфікаційної комісії не приймав участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Стефінка 

Дмитра Дмитровича (кваліфікаційний сертифікат від 03.01.2013 № 000214). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

4.  Тараненко Віталій 

Володимирович 
Відсутній документ, що підтверджує стаж роботи за 

спеціальністю не менше одного року 



2. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшов Лист Головного управління Держгеокадастру 

в Одеській області від 18.12.2020 № 21-15-0.6-12149/2-20 щодо порушення 

сертифікованим інженером-землевпорядником Козулею Валерієм Васильовичем 

вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що заперечень на дану скаргу не надходило. 

 

ВИСТУПИЛА: 

 

Лахматова О. В., яка зазначила що сертифікованим інженером-

землевпорядником Козулею Валерієм Васильовичем було розроблено технічну 

документацію щодо інвентаризації земель (земельної ділянки) 

сільськогосподарського призначення приватної власності за межами населених 

пунктів на території, яка за даними державного земельного кадастру враховується 

в Травнівський сільській раді, Свагівського району, Луганської області. Технічна 

документація надходила на погодження за принципом екстериторіальності до 

експертів державної експертизи та три рази було відмовлено у погоджені.  

В даній документації відсутні документі що підтверджують право приватної 

власності. Після отримання негативних висновків сертифікований інженер-

землевпорядник нехтуючи зауваженнями експертів державної експертизи, не 

врахувавши зауваження, подавав дану документацію знову на погодження.  

Враховуючи вищезазначене, виявлено порушення чинного законодавства 

України при розробленні технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (земельної ділянки) сільськогосподарського призначення 

приватної власності за межами населених пунктів на території, яка за даними 

державного земельного кадастру враховується в Травнівський сільській раді 

Сватівського району Луганської області, а саме порушено вимоги пункту 21 

розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України з дня набрання 

чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі 

колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних 

ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у 

приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території 

яких вони розташовані.  

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Козулі Валерія Васильовича (кваліфікаційний сертифікат 

від 12.12.2014 № 011810). 

 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10; 

«проти» - 1; 

«утримались» - 2; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Козулі Валерія Васильовича два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: звернутися з поданням до Держгеокадастру щодо анулювання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Козулі Валерія 

Васильовича (кваліфікаційний сертифікат від 12.12.2014 № 011810). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

3. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшов Лист Головного управління Держгеокадастру 

в Одеській області від 22.12.2020 № 21-15-0.6-12220/2-20 щодо порушення 

сертифікованим інженером-землевпорядником Кокодинським Миколою 

Юрійовичем вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних 

документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення ФОП Кокодинського 

Миколи Юрійовича від 25.01.2021 № 25-01/21. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Кокодинського Миколи Юрійовича (кваліфікаційний 

сертифікат від 14.05.2014 № 010332). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 10; 

«утримались» - 3; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Кокодинського Миколи Юрійовича два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника 

Кокодинського Миколи Юрійовича (кваліфікаційний сертифікат від 14.05.2014 

№ 010332). 

 

СЛУХАЛИ: 

 



4. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла Лист Головного управління Держгеокадастру 

у Житомирській області від 18.12.2020 № 21-6-0.41-8866/2-20 щодо порушення 

сертифікованим інженером-землевпорядником Корнійчук Інною 

Володимирівною вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-

технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення ФОП Корнійчук Інни 

Володимирівни від 25.01.2021 № 2/2021. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Корнійчук Інни Володимирівни (кваліфікаційний 

сертифікат від 08.04.2016 № 013095). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 13; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Корнійчук Інни Володимирівни два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Корнійчук 

Інни Володимирівни (кваліфікаційний сертифікат від 08.04.2016 № 013095). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

5. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла Лист Головного управління Держгеокадастру 

в Одеській області від 17.12.2020 № 21-15-0.6-12102/2-20 щодо порушення 

сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які працюють у складі ПП 

«Кайлас-К» Облучинською Юлією Миколаївною, Васильовичем Олександром 

Дмитровичем та сертифікованим інженером-геодезистом Пирогом Миколою 

Ігоровичем вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних 

документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. 

 

Разом з тим, голову Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення ПП «Кайлас-К» 

від 25.01.2021. 

 

ВИСТУПИЛА:  

 



Лахматова О. В - зазначила, що до скарги долучений проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Тимофійчук Марії Миколаївні, за адресою: Івано-

Франківська область, Косівський район, на території Шепітської сільської ради, 

с. Шепіт, участок Кородистий, згідно якого можна встановити, що  

Василович О. Д. не приймав участі в розробці даного проекту про що свідчить 

відсутність його підписів та печатки на даній документації.  

 

ВИСТУПИВ:  

 

Мірошниченко А. М., який запропонував членам Кваліфікаційної комісії 

приймати рішення по кожному з сертифікованих спеціалістів окремо. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Облучинської Юлії Миколаївни (кваліфікаційний 

сертифікат від 15.01.2019 № 014303); 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5; 

«проти» - 5; 

«утримались» - 3; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Облучинської Юлії Миколаївни два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника 

Облучинської Юлії Миколаївни (кваліфікаційний сертифікат від 15.01.2019 

№ 014303); 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційних сертифіката інженера-

землевпорядника Василовича Олександра Дмитровича (кваліфікаційний 

сертифікат від 12.04.2017 № 013439). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 13; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Василовича Олександра Дмитровича два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційних сертифіката інженера-землевпорядника Василовича 

Олександра Дмитровича (кваліфікаційний сертифікат від 12.04.2017 № 013439). 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифікованого інженера-

геодезиста Пирога Миколи Ігоровича (кваліфікаційний сертифікат 

від 15.02.2017 № 013205). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 13; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - геодезиста Пирога Миколи Ігоровича два члени Кваліфікаційної 

комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифікованого інженера-геодезиста Пирога 

Миколи Ігоровича (кваліфікаційний сертифікат від 15.02.2017 № 013205). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

6. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла Лист Головного управління Держгеокадастру 

в Одеській області від 16.12.2020 № 21-15-0.6-12064/2-20 щодо порушення 

сертифікованим інженером-землевпорядником Демчаком Іваном Івановичем 

вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення ФОП Демчака Івана 

Івановича від 25.01.2021 № 4. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Демчака Івана Івановича (кваліфікаційний сертифікат 

від 10.06.2015 № 011991). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 9; 

«утримались» - 3; 

 



Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Демчака Івана Івановича три члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Демчака 

Івана Івановича (кваліфікаційний сертифікат від 10.06.2015 № 011991). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

7. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла Лист Головного управління Держгеокадастру 

в Одеській області від 22.12.2020 № 21-15-0.6-12221/2-20 щодо порушення 

сертифікованими інженерами – землевпорядниками, які працюють у складі ПАТ 

«Інститут Волиньводпроект» Шиптарською Оксаною Миколаївною та Зінчуком 

Віктором Васильовичем вимог положень нормативно-правових актів, 

нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення ПАТ «Інститут 

«Волиньводпроект» від 22.01.2021 № 8/1/8. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженерів-

землевпорядників Шиптарської Оксани Миколаївни (кваліфікаційний 

сертифікат від 11.04.2014 № 011672) та Зінчука Віктора Васильовича 

(кваліфікаційний сертифікат від 16.05.2013 № 010002). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 11; 

«утримались» - 1; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційних сертифікатів 

інженерів - землевпорядників Шиптарської Оксани Миколаївни та Зінчука 

Віктора Васильовича три члени Кваліфікаційної комісії не приймали участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників 

Шиптарської Оксани Миколаївни (кваліфікаційний сертифікат від 11.04.2014 

№ 011672) та Зінчука Віктора Васильовича (кваліфікаційний сертифікат  

від 16.05.2013 № 010002). 

 

СЛУХАЛИ: 



 

8. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла Лист Головного управління Держгеокадастру 

Сумській області від 13.01.2021 № 21-18-0.47-111/2-21 21 щодо порушення 

сертифікованим інженером – землевпорядником Івашкіною Оксаною Юріївною 

вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення ФОП Івашкіної Оксани 

Юріївни від 25.01.2021 № 13/1-21. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Івашкіної Оксани Юріївни (кваліфікаційний сертифікат 

від 21.09.2017 № 013263). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0;  

«проти» - 11; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Івашкіної Оксани Юріївни чотири члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Івашкіної 

Оксани Юріївни (кваліфікаційний сертифікат від 21.09.2017 № 013263). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

9. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга гр. Мережка Олександра 

Володимировича від 16.12.2020 щодо порушення сертифікованим інженером – 

землевпорядником Устич Людмилою Анатоліївною вимог положень нормативно-

правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Устич Людмили Анатоліївни (кваліфікаційний сертифікат 

від 30.01.2013 №001522). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0;  

«проти» - 10; 



«утримались» - 2; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Устич Людмили Анатоліївни три члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Устич 

Людмили Анатоліївни (кваліфікаційний сертифікат від 30.01.2013 №001522). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

10. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга гр. Соломахи Оксани Олександрівни 

від 10.12.2020 щодо порушення сертифікованим інженером–землевпорядником 

Ємцем Сергієм Анатолійовичем вимог положень нормативно-правових актів, 

нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення Ємця Сергія Анатолійовича 

від 27.01.2021. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Ємця Сергія Анатолійовича (кваліфікаційний сертифікат 

від 24.12.2012р № 000118). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 13; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Ємця Сергія Анатолійовича два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Ємця 

Сергія Анатолійовича (кваліфікаційний сертифікат від 24.12.2012р № 000118). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

11. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга гр. Якимів Ярослава Стефановича 

від 24.12.2020 щодо порушення сертифікованим інженером–землевпорядником 



Козаченком Олександром Васильовичем вимог положень нормативно-правових 

актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення Козаченка Олександра 

Васильовича від 25.01.2021. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Козаченка Олександра Васильовича (кваліфікаційний 

сертифікат від 03.10.2013 № 010960). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 12; 

«утримались» - 1; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Козаченка Олександра Васильовича два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Козаченка 

Олександра Васильовича (кваліфікаційний сертифікат від 03.10.2013 № 010960). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

12. Секретаря Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга адвоката Басаргіної 

(Воробей) О. П. від 21.12.2020 щодо порушення сертифікованим інженером–

землевпорядником Панасюк Людмилою Анатоліївною вимог положень 

нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Панасюк Людмили Анатоліївни (кваліфікаційний 

сертифікат від 13.03.2015 № 011937). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0;  

«проти» - 9; 

«утримались» - 4; 

 



Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Панасюк Людмили Анатоліївни два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Панасюк 

Людмили Анатоліївни (кваліфікаційний сертифікат від 13.03.2015 № 011937). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

13. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга управління містобудування та 

архітектури Бориспільської міської ради від 16.12.2020 № 04-05/2813 щодо 

порушення сертифікованим інженером–землевпорядником Лоленко Альоною 

Юріївною вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних 

документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Лоленко Альони Юріївни (кваліфікаційний сертифікат 

від 09.08.2019 № 014209). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0;  

«проти» - 12; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Лоленко Альони Юріївни три члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Лоленко 

Альони Юріївни (кваліфікаційний сертифікат від 09.08.2019 № 014209). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

14. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга гр. Суханової Людмили Іванівни 

від 17.12.2020 № 04-05/2813 щодо порушення сертифікованим інженером–

землевпорядником Гавришем Андрієм Миколайовичем вимог положень 

нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм 

і правил у сфері землеустрою. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-



землевпорядника Гавриша Андрія Миколайовича (кваліфікаційний 

сертифікат від 27.02.2013 № 002676). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 8; 

«утримались» - 4; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Гавриша Андрія Миколайовича три члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Гавриша 

Андрія Миколайовича (кваліфікаційний сертифікат від 27.02.2013 № 002676). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

15. Секретаря Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшла гр. Бадон Оксани Миколаївни  

від 03.12.2020 щодо порушення сертифікованим інженером–землевпорядником 

Заокотнюком Андрієм Аркадійовичем вимог положень нормативно-правових 

актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою. 

 

ВИСТУПИЛА: 

 

Сидоренко О. В., яка зазначила, що дана скарга була перенесена з минулого 

засідання Кваліфікаційної комісії. При детальному розгляді скарги 

гр. Бадон О. М. було встановлено, що інженером-землевпорядником 

Заокотнюком Андрієм Аркадійовичем було розроблено технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). На сформованій земельній ділянці знаходиться об’єкт нерухомого 

майна гр. Бадон О. М., що підтверджено технічним паспортом на будівлю 

зерноскладу, право власності дійсно не зареєстровано в Міністерства юстиції 

України. Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, а 

замовником технічної документації є Ярмолинецька селищна рада, 

Ярмолинецького району, Хмельницької області. 

Враховуючи вищезазначене, виявлено порушення вимог чинного 

законодавства України при розробленні технічної документації із землеустрою, а 

саме ст. ст. ст. 79-1, 122, 198 Земельного кодексу України. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Заокотнюка Андрія Аркадійовича (кваліфікаційний 

сертифікат від 05.02.2013 № 002316). 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Заокотнюка Андрія Аркадійовича два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: звернутися з поданням до Держгеокадастру щодо анулювання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Заокотнюка Андрія 

Аркадійовича (кваліфікаційний сертифікат від 05.02.2013 № 002316). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

16. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга Меренич Іванни Олегівни, Меренич 

Маргарити Петрівни та Гарапка Мирослава Васильвича від 11.01.2021 щодо 

порушення сертифікованим інженером–землевпорядником Ляховцем Петром 

Васильовичем вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-

технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення ФОП Ляховець Петра 

Васильовича від 21.01.2021 № 04/21. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Ляховця Петра Васильовича (кваліфікаційний сертифікат 

від 14.01.2016 № 010405). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 12; 

«утримались» - 1; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Ляховця Петра Васильовича два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Ляховця 

Петра Васильовича (кваліфікаційний сертифікат від 14.01.2016 № 010405). 

 

СЛУХАЛИ: 

 



17. Секретаря Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшла Лист Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області від 18.01.2021 № 21-2-0.9-451/2-21 щодо 

порушення сертифікованим інженером–землевпорядником Данилюком 

Максимом Вікторовичем вимог положень нормативно-правових актів, 

нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення ФОП Данилюка Максима 

Вікторовича від 26.01.2021. 

 

ВИСТУПИЛА: 

 

Лахматова О. В., яка зазначила, що згідно висновків державної експертизи 

землевпорядної документації від 26.11.2020 № 1417, № 1418, № 1419 Головного 

управління Держгеокадастру у Вінницькій області проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок розроблені сертифікованим інженером - 

землевпорядником Данилюком Максимом Вікторовичем оцінено негативно та не 

погоджено. 

Серед порушень норм чинного законодавства, зокрема зазначається, що 

сертифікований інженер-землевпорядник порушив вимоги ст. 50 ЗУ «Про 

землеустрій» та п. 1, 2 ст. 186-1 Земельного кодексу України, а саме відсутні 

матеріали погодження проекту землеустрою з територіальним органом 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин та з структурним підрозділом у сфері містобудування та 

архітектури, що є обов’язковими.  

Разом з тим, сертифікований інженер-землевпорядник надав заперечення, в 

яких підтвердив, що дійсно до матеріалів проектів землеустрою не було долучено 

відповідні погодження передбачені ст. 186-1 Земельного кодексу України та на 

момент подачі на державну експертизу дані погодження не були отримані.  

Враховуючи вищезазначене, пропонується анулювати кваліфікаційний 

сертифікат інженера-землевпорядника. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Данилюка Максима Вікторовича (кваліфікаційний 

сертифікат від 29.11.2013 № 012014). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 3; 

 



Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Данилюка Максима Вікторовича два члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: звернутися з поданням до Держгеокадастру щодо анулювання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Данилюка Максима 

Вікторовича (кваліфікаційний сертифікат від 29.11.2013 № 012014). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

18. Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка повідомила, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла Лист Головного управління Держгеокадастру 

у Вінницькій області від 18.01.2021 № 21-2-0.9-450/2-21 щодо порушення 

сертифікованим інженером–землевпорядником Гонько Іриною Вікторівною 

вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. 

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Лахматова О. В. повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшло заперечення Гонько Ірини Вікторівни 

від 26.01.2021. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: звернутися з поданням до 

Держгеокадастру щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника Гонько Ірини Вікторівни (кваліфікаційний сертифікат 

від 13.03.2015 № 011891). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 12; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера - землевпорядника Гонько Ірини Вікторівни три члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника Гонько 

Ірини Вікторівни (кваліфікаційний сертифікат від 13.03.2015 № 011891). 

 

V. Розгляд заяви гр. Показанця Миколи Олександровича від 22.01.2021 про 

видачу дубліката свідоцтва про підвищення кваліфікації інженера-геодезиста. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка зазначила, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшла заява гр. Показанця Миколи Олександровича 



від 22.01.2021 про видачу дубліката свідоцтва про підвищення кваліфікації 

інженера-геодезиста від 03.10.2013 № 011019 виданого відповідно до рішення 

Кваліфікаційної комісії (протокол № 18 від 19 вересня 2013 року) у зв’язку із його 

втратою, видача якого здійснювалася на базі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

Статтею статті 5-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» визначено, що видача кваліфікаційного сертифіката 

інженерам-геодезистам, які склали кваліфікаційний іспит, видача свідоцтва про 

підвищення кваліфікації, видача їх дублікатів здійснюється навчальним закладом, 

на базі якого складається кваліфікаційний іспит або підвищується кваліфікація за 

рішенням Кваліфікаційної комісії.  

 

Пропозиція поставлена на голосування: прийняти рішення про видачу 

навчальним закладом (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України) гр. Показанцю Миколі Олександровичу 

дубліката свідоцтва про підвищення кваліфікаційного сертифіката 

інженера-геодезиста від 03.10.2013 № 011019. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12;  

 

Під час розгляду питання щодо видачі навчальним закладом (Національний 

університет біоресурсів і природокористування України) гр. Показанцю Миколі 

Олександровичу дубліката свідоцтва про підвищення кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста від 03.10.2013 № 011019 три члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: видати навчальним закладом (Національний університет 

біоресурсів і природокористування України) гр. Показанцю Миколі 

Олександровичу дублікат свідоцтва про підвищення кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста від 03.10.2013 № 011019. 

 

VI. Розгляд питання щодо внесення змін до вимог програм підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-

геодезистів. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В. – яка зазначила, що у зв'язку 

зі змінами законодавства та для актуалізації змісту курсу підвищення кваліфікації 

виникла необхідність внесення змін до вимог програм підвищення кваліфікації 

сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. 

Пропозиції надійшли від декількох навчальних закладів щодо зміни вимог 

програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та 

інженерів-геодезисті.  

 



ВИСТУПИВ: 

 

Євсюков Т. О., який зазначив, що необхідно привести у відповідність до 

чинного законодавства зміст програм підвищення кваліфікації і прийняти за 

основу для всіх навчальних закладів єдиний курс підвищення кваліфікації та 

запропонував відкласти розгляд даного питання на наступне засідання 

Кваліфікаційної комісії. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: перенести розгляд питання щодо 

внесення змін до вимог програм підвищення кваліфікації сертифікованих 

інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12;  

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо перенесення розгляду питання щодо внесення 

змін до вимог програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-

землевпорядників та інженерів-геодезистів три члени Кваліфікаційної комісії не 

приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання щодо внесення змін до вимог 

програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та 

інженерів-геодезистів. 

 

VІІ. Розгляд питання щодо внесення змін до переліку питань 

кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний 

сертифікат та переліку питань підсумкового контролю знань під час підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-

геодезистів. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В. –  яка зазначила, що у зв’язку 

із змінами в законодавстві з метою належної оцінки знань фахівців у сфері 

землеустрою та геодезії під час складання письмової частину іспиту інженерами-

землевпорядниками та інженерами-геодезистами необхідно оновити перелік 

питань кваліфікаційного іспиту з врахуванням змін в законодавстві, які відбулись 

в період після затвердження попереднього переліку питань. Запропонувала 

членам Кваліфікаційної комісії ознайомитися із можливим варіантом змін до 

переліку питань кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати 

кваліфікаційний сертифікат інженера - землевпорядника та інженера – геодезиста. 

Також було зазначено що потрібно окремо доопрацювати та оновити перелік 

питань для підсумкового контролю знань під час підвищення кваліфікації 



сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів та 

перенести затвердження даних списків на наступне засідання Кваліфікаційної 

комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Моцун О. І., Євсюков Т. О., та інші члени Кваліфікаційної комісії - 

ознайомившись із запропонованим варіантом змін до переліку питань 

кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний 

сертифікат інженера - землевпорядника та інженера – геодезиста, підтримали 

зазначені пропозиції та запропонували винести зазначене питання про внесення 

змін на голосування Кваліфікаційної комісії. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: затвердити переліки питань до 

кваліфікаційних іспитів фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний 

сертифікат інженера - землевпорядника та інженера – геодезиста. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12;  

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

Під час розгляду питання щодо затвердження переліку питань до 

кваліфікаційних іспитів фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний 

сертифікат інженера - землевпорядника та інженера – геодезиста три члени 

Кваліфікаційної комісії не приймали участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити переліки питань до кваліфікаційних іспитів 

фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера – 

землевпорядника та інженера – геодезиста. 

 

VІІІ. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації інженерам-землевпорядникам та 

геодезистам: 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Лахматову О. В. (голову  Кваліфікаційної комісії) - до Кваліфікаційної 

комісії надійшли протоколи стосовно проведення підсумкового контролю знань 

– іспиту, слухачів курсів підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, 

а саме: 

25 січня 2021 року № 1 Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; 

26 січня 2021 року № 1-2021.1 Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка»; 



26 січня 2021 року № 3-2021.1 Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка». 

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-

землевпорядникам: 

 

№ з/с Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Андріюк Анатолій Петрович 

2.  Бичкалюк Сергій Миколайович  

3.  Вінтоняк Валерій Іванович 

4.  Гацко Юрій Вікторович 

5.  
Головков Олександр Анатолійович 

6.  Горбаль Павло Павлович 

7.  Гриценко Андрій Олександрович 

8.  Грищенко Юрій Леонідович 

9.  Грудницька Жанна Миколаївна 

10.  
Дідошак Галина Дмитрівна 

11.  Дорошенко Юрій Олексійович 

12.  Дяків Оксана Миколаївна 

13.  Євсєєва Наталія Вікторівна 

14.  Іванько Людмила Валентинівна 

15.  Іващенко Руслан Сергійович 

16.  Іващенко Тетяна Володимирівна 

17.  Ігнатенко Микола Миколайович 

18.  Іщенко Сергій Леонідович 

19.  Кобрин Олександр Васильович 



20.  Лихогруд Олександра Миколаївна  

21.  Логвиненко Алла Юріївна  

22.  Новак-Павлова Людмила Володимирівна 

23.  Орищин Серігій Степанович 

24.  Паничева Валентина Миколаївна 

25.  
Рохманюк Олексій Васильович 

26.  
Терещенко Олександр Іванович 

27.  Фалько Ігор Юрійович 

28.  Хоруженко Тетяна Олександрівна 

29.  Бондарець Вікторія Сергіївна 

30.  Бужин Микола Васильович 

31.  Ващенко Луїза Анатоліївна 

32.  Гарадим Юлія Юріївна 

33.  Долгій Олег Сергійович 

34.  Зленко Дар’я Олександрівна 

35.  Зленко Олександр Миколайович 

36.  Зозуля Інесса Анатоліївна 

37.  Карпенко Олена Володимирівна 

38.  Костюкова Олена Сергіївна 

39.  Крюков Андрій Михайлович 

40.  Малая Олена Юріївна 

41.  Мацюк Тетяна Петрівна 



42.  Муха Валентина Іванівна 

43.  Реученко Олена Іванівна 

44.  Савко Олег Олексійович 

45.  Серба Ольга Віталіївна 

46.  Шапка Анна Вікторівна 

47.  Шиманович Ростислав Анатолійович 

48.  Штанько Вікторія Вадимівна 

49.  Берестюк Любов Олександрівна 

50.  Гнатенко Василь Олексійович 

51.  Карась Анатолій Іванович 

52.  Назаренко Геннадій Анатолійович 

53.  Сівакова Ольга Миколаївна 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12;  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

Лахматову О. В. (голову Кваліфікаційної комісії) - до Кваліфікаційної 

комісії надійшли протоколи стосовно проведення підсумкового контролю знань 

– іспиту, слухачів курсів підвищення кваліфікації інженерів-геодезистів, а саме: 

25 січня 2021 року № 1 Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; 

26 січня 2021 року № 2-2021.1 Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка». 

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-

геодезистам: 

 

1.  
Гордієнко Максим Володимирович 

2.  
Ковальчук Василь Степанович 



3.  Баширов Володимир Різович 

4.  Білик Василь Володимирович 

5.  Женилов Денис Володимирович 

6.  Зінченко Олександр Миколайович 

7.  Корженко Олександр Павлович 

8.  Мальцев Максим Анатолійович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15;  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

ІХ. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та 

кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста: 

10:00 – письмова частина (тестування); 16:00 – усна частина (співбесіда). 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Лахматову О. В. (голову Кваліфікаційної комісії) - за результатами 

кваліфікаційного іспиту (проведення тестування та співбесіди), розгляду 

документів і матеріалів, поданих разом із заявою особами, зацікавленими у 

складанні кваліфікаційного іспиту, та усної частини кваліфікаційного іспиту 

запропонував прийняти рішення про загальний результат іспиту. 

 

1) Визнати такими, що склали кваліфікаційний іспит для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника осіб, зазначених 

нижче: 

 

1.  Авраменко Алєся Яківна 

2.  Бойченко Людмила Миколаїіна 

3.  Бойченко Олексій Олександрович 

4.  Болотова Олена Олександрівна 

5.  Верещинський Юрій Ігорович 

6.  Волинко Валентина Сергіївна 



7.  Коковська Вікторія Володимирівна 

8.  Кольоса Людмила Леонідівна 

9.  Лило Юрій Юрійович 

10.  Петрович Василина Володимирівна 

11.  Пирожник Марта Степанівна 

12.  Підборський Євгеній Юрійович 

13.  Позднякова Ірина Ігорівна 

14.  Породько Аніта Романівна 

15.  Сокол Таїсія Костянтинівна 

16.  Цюрак Іванна Михайлівна 

17.  Чувпило Ольга Сергіївна 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

2) визнати такими, що склали кваліфікаційний іспит для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, осіб зазначених нижче: 

 

1.  Буцяк Олег Володимирович 

2.  Камбур Лілія Володимирівна 

3.  Моруз Денис Іванович 

4.  Перловський Вадим Миколайович 

5.  Серант Оксана Володимирівна 

6.  Тавшанова Юлія Дмитрівна 

7.  Шаповалова Катерина Геннадіївна 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 



 

3) визнати такими, що не склали кваліфікаційний іспит для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, осіб, зазначених 

нижче: 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

4) визнати такими, що не склали кваліфікаційний іспит для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, осіб, зазначених нижче: 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Кваліфікаційної 

комісії видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника та інженера-геодезиста закрито. 

 

Додатки: відеотрансляція засідання Кваліфікаційної комісії з питань 

розгляду листів, заяв, клопотань від фізичних та юридичних осіб, органів 

державної влади та місцевого самоврядування стосовно анулювання 

кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам. 

 

Голова 

Кваліфікаційної 

комісії 

 

________________________ 

 

Лахматова О. В. 

 

Секретар 

Кваліфікаційної 

Комісії 

 

________________________ 

 

Захаренко О. В. 

1. Загарук Руслан Миколайович 

2. Маслєна Ганна Василівна 

3. Назаров Олександр Сергійович 

1. Замула Олег Анатолійович 

2. Лук'янчук Володимир Іванович 



Члени Комісії:  

________________________ 

 

Мірошниченко А. М  

 

 ________________________ Мурзановська О. А. 

 ________________________ Гавлюк О. В. 

 ________________________ Сидоренко О. В. 

 ________________________ Рябчій В. В. 

 ________________________ Євсюков Т. О. 

 ________________________ Фоменко В. А. 

 ________________________ Янчук Р. М. 

 ________________________ Коник О. М. 

 ________________________ Моцун О. І. 

 ________________________ Даниленко А. С. 

 ________________________ Курчин О. Г. 

 ________________________ Підгайний Ю. В. 

 


