
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Протокол засідання № 1 

 

24.06.2021                                                                                        м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Гавлюк Ольга, Головко Лариса, 

Лахматова Ольга, Назаренко Людмила, 

Прокопенко Сергій, Рощепій Владислав, 

Уховська Ольга, Коник Олексій, Моцун Олександр, 

Рябчій Владислав, Фоменко В’ячеслав, 

Яремко Юрій, Євсюков Тарас, Королюк Олександр, 

Полтавець Анатолій, Шевчук Леонід, 

Ярещенко Дмитро 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Бортник Остап, Фортуненко Євген, 

Чмутова Людмила 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Лахматову Ольгу, яка внесла пропозицію затвердити такий порядок денний. 

 

Порядок денний: 

І. Обрання голови Кваліфікаційної комісії. 

ІІ. Обрання секретаря Кваліфікаційної комісії. 

ІІІ. Розгляд питання щодо затвердження Вимог до програм підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. 

ІV. Розгляд питання щодо встановлення кількості балів та затвердження 

переліку питань кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати 

кваліфікаційний сертифікат, та переліку питань підсумкового контролю знань 

під час підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. 

V. 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний. 

 

І. Обрання голови Кваліфікаційної комісії. 

 



СЛУХАЛИ: 

 

Лахматову Ольгу, яка зазначила що у зв’язку з набранням чинності Закону 

України від 28 квітня 2021 року № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» та на підставі частини восьмої статті 66 

Закону України «Про землеустрій» наказом Держгеокадастру від 18.06.2021 

№ 303 затверджено склад Кваліфікаційної комісії.  

Враховуючи вищесказане, виникає необхідність обрати голову та секретаря 

Кваліфікаційної комісії. Відповідно до частини восьмої статті 66 Закону України 

«Про землеустрій» члени Кваліфікаційної комісії обирають із свого складу голову 

і секретаря комісії шляхом таємного голосування. 

Пропонується для обрання голови і секретаря комісії утворити лічильну 

комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів. До складу лічильної комісії 

включити по 1 представнику від Держгеокадастру та по 1 представнику від кожної 

саморегулівної організації. Члени лічильної комісії: Топіха Л.М., Євсюков Т.О., 

Коник О.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Євсюков Тарас, який оголосив результати таємного голосування на основі 

підрахунку голосів :Лахматова Ольга – 11 голосів, Прокопенко Сергій – 1 голос, 

Бортник Остап – 1 голос, Полтавець Анатолій – 3 голоси, 1 бюлетень визнаний 

не дійсним та запропонував затвердити результати голосування. 

Пропозиція поставлена на голосування: затвердити результати голосування. 

 

ВИРІШИЛИ: обрати головою Кваліфікаційної комісії Лахматову Ольгу. 

 

ІІ. Обрання секретаря Кваліфікаційної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Євсюков Тарас, який оголосив результати таємного голосування на основі 

підрахунку голосів :Чмутова Людмила – 11 голосів, Головко Лариса – 1, 

Полтавець Анатолій – 5 голосів та запропонував затвердити результати 

голосування. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: затвердити результати голосування. 

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем Кваліфікаційної комісії Чмутову Людмилу. 

 

ІІІ. Розгляд питання щодо затвердження Вимог до програм підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. 



 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову Ольгу – яка зазначила, що 

виникла необхідність привести у відповідність до чинного законодавства зміст 

програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Рябчій Владислав, який запронував внести зміни до учбово-тематичного 

плану в частині відміни науково-практичної конференції. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: виключити науково-практичну 

конференцію з учбово-тематичного плану. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5; 

«проти» - 7; 

«утримались» - 5; 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у виключені науково-практичну конференції з 

учбово-тематичного плану. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Прокопенко Сергій, який запропонував внести зміни до Модулю 5 в частині 

доповнення пункту 5. 3 Вимог до складання землеоціночної документації в 

електронному вигляді, доповнивши п. 5.3 наступною фразою: «опис зонування 

оціночної території та схем прояву локальних факторів». 

 

Пропозиція поставлена на голосування: внести зміни до Модулю 5 в частині 

доповнення пункту 5. 3 Вимог до складання землеоціночної документації в 

електронному вигляді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до Модулю 5 в частині доповнення пункту 5. 3 

Вимог до складання землеоціночної документації в електронному вигляді. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Шевчук Леонід, який запропонував внести зміни до підсумкового контролю 

знань в частині збільшення тривалості тестування до 50 хвилин. 



 

Пропозиція поставлена на голосування: збільшити тривалість тестування до 

50 хвилин під час підсумкового контролю знань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5; 

«проти» - 10; 

«утримались» - 2; 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у збільшені тривалості тестування до 50 хвилин під 

час підсумкового контролю знань. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Лахматова Ольга, яка запропонувала у Вимогах до програми підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників в розділі 

«Підсумковий контроль знань (тестування)», визначити кількості балів для 

успішного проходження курсу підвищення кваліфікації сертифікованих 

інженерів-землевпорядників у розмірі 90%. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: затвердити у Вимогах до програми 

підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників в розділі 

«Підсумковий контроль знань (тестування)», кількість балів для успішного 

проходження курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-

землевпорядників у розмірі 90%. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 2; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити у Вимогах до програми підвищення кваліфікації 

сертифікованих інженерів-землевпорядників в розділі «Підсумковий контроль 

знань (тестування)», кількість балів для успішного проходження курсу 

підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників у розмірі 

90%. 

Пропозиція поставлена на голосування: затвердити Вимоги до програм 

підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити Вимоги до програм підвищення кваліфікації 

сертифікованих інженерів-землевпорядників. 

 



ІV. Розгляд питання щодо встановлення кількості балів та затвердження 

переліку питань кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати 

кваліфікаційний сертифікат, та переліку питань підсумкового контролю знань 

під час підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову Ольгу, яка запропонувала 

затвердити переліки питань кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат, та переліку питань підсумкового 

контролю знань під час підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-

землевпорядників. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: затвердити переліки питань 

кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний 

сертифікат, та переліку питань підсумкового контролю знань під час підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити переліки питань кваліфікаційного іспиту фізичних 

осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат, та переліку питань 

підсумкового контролю знань під час підвищення кваліфікації сертифікованих 

інженерів-землевпорядників. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Лахматова Ольга, яка запропонувала збільшити тривалість тестування для 

фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-

землевпорядника до 45 хвилин, та встановити кількості балів для успішного 

складання тестування для отримання сертифіката інженера-землевпорядника у 

розмірі 90%. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: встановити тривалість тестування 

для фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-

землевпорядника - 45 хвилин та встановити кількість балів для успішного 

складання тестування для отримання сертифіката інженера-землевпорядника у 

розмірі 90%. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 



 

ВИРІШИЛИ: затвердити тривалість тестування для фізичних осіб, які 

бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника - 45 

хвилин та встановити кількість балів для успішного складання тестування для 

отримання сертифіката інженера-землевпорядника у розмірі 90%. 

 

V. 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 Ольгу, яка зазначила, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшло 30 заяв від фізичних осіб про допуск до 

складання кваліфікаційного іспиту, із них:  

20 заяви - про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника; 

10 заяви - про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста.  
 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Допустити нижченаведених фізичних осіб до складання іспиту для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника: 
 

1.  Адамова Ольга Миколаївна 

2.  Бистрова Вікторія Олександрівна 

3.  Висоцька Лілія Іванівна 

4.  Гудюк Володимир Вікторович 

5.  Гула Андрій Васильович 

6.  Гуцалюк Роман Олександрович 

7.  Жук Віктор Дмитрович 

8.  Зеленяк Андрій Віталійович 

9.  Зіневич Наталія Володимирівна 

10.  Колодинський Андрій Валентинович 



11.  Крупченко Олександр Миколайович 

12.  Кузнецова Юлія Вікторівна 

13.  Макарчук Андрій Миколайович 

14.  Матвійчук Світлана Юріївна 

15.  Мороз Тарас Володимирович 

16.  Орлов Михайло Сергійович 

17.  Прихожий Андрій Олексійович 

18.  Сидорук Сергій Федорович 

19.  Синиця Тетяна Петрівна 

20.  Четвертинівська Наталія Миколаївна 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17;  
 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

2. 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». 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

інженера-землевпорядника 

До Кваліфікаційної комісії не 

подано: 

1.  Герман Інна Іванівна 
Відсутні копії двох схем, та/або проектів 

землеустрою, та/або технічної документації з 

оцінки земель, у складенні яких інженер-

землевпорядник брав участь 

2.  Глухова Єлизавета Андріївна 
Відсутній документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року 

3.  Гришко Ірина Валеріївна Відсутні рекомендації керівника стажування 

4.  Гук Віктор Степанович Відсутні рекомендації керівника стажування 

5.  Євтушок Юлія Вікторівна 
Відсутні копії двох схем, та/або проектів 

землеустрою, та/або технічної документації з 

оцінки земель, у складенні яких інженер-

землевпорядник брав участь 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17;  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Кваліфікаційної 

комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника закрито. 

 

Додатки: відеотрансляція засідання Кваліфікаційної комісії з питань видачі 

та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника. 

 

Голова 

Кваліфікаційної 

комісії 

 

________________________ 

 

Лахматова О. В. 

 

Члени Комісії:  

________________________ 

 

Гавлюк Ольга 

 ________________________ Головко Лариса 

6.  Жембровська Оксана Станіславівна 

Відсутні: копія документа про вищу освіту у 

галузі знань землеустрою за  

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра; документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року; перелік документації із землеустрою 

та/або оцінки земель, у складенні якої 

інженер-землевпорядник брав участь; копії 

двох схем, та/або проектів землеустрою, 
та/або технічної документації з оцінки 

земель, у складенні яких інженер-

землевпорядник брав участь 

7.  Петрін Кирило Сергійович 
Відсутня копія документа про вищу освіту у 
галузі знань землеустрою за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 

магістра 

8.  Ременюк Олександр Миколайович 

Відсутні: документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року та перелік документації із землеустрою 

та/або оцінки земель, у складенні якої 

інженер-землевпорядник брав участь 

9.  Руденко Павло Ігорович 
Відсутні :рекомендації керівника стажування 

та перелік документації із землеустрою та/або 

оцінки земель, у складенні якої інженер-

землевпорядник брав участь 

10.  Чумак Тетяна Олександрівна 
Відсутній документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року 



 ________________________ Назаренко Людмила 

 ________________________ Прокопенко Сергій 

 ________________________ Рощепій Владислав 

 ________________________ Уховська Ольга 

 ________________________ Коник Олексій 

 ________________________ Моцун Олександр 

 ________________________ Рябчій Владислав 

 ________________________ Фоменко В’ячеслав 

 ________________________ Яремко Юрій 

 ________________________ Євсюков Тарас 

 ________________________ Королюк Олександр 

 ________________________ Полтавець Анатолій 

 ________________________ Шевчук Леонід 

 ________________________ Ярещенко Дмитро 

 


