
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів  

України  

від _________2021 р. № ______ 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку проведення стажування у сфері земельних 

відносин 

 

 

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:  

 

«1. Цей Порядок визначає механізм проведення стажування у сфері 

земельних відносин (далі – стажування) адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад, які мають право надавати 

відомості з Державного земельного кадастру, та осіб, які в установленому 

законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-

землевпорядників (далі – сертифіковані інженери-землевпорядники), та 

мають право на внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

земельні ділянки відповідно до Закону України «Про Державний земельний 

кадастр» (далі – особи).».   
 

2. Пункт 2 викласти у такій редакції: 
 

«2. Стажування проводиться з метою набуття професійних знань, умінь 

та навичок, необхідних особам для надання, а у встановлених законом 

випадках – внесення ними відомостей з/до Державного земельного 

кадастру.».  
 

3. Пункт 2 викласти у такій редакції: 

 

«3. Сертифіковані інженери-землевпорядники можуть проходити 

стажування за умови, якщо вони відповідають вимогам, зазначеним у частині 

четвертій статті 66 Закону України «Про землеустрій».». 
 

4. Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту: 

 

«Особи, які є сертифікованими інженерами-землевпорядниками та 

мають досвід роботи на посаді Державного кадастрового реєстратора не 

менше двох років, не потребують проходження стажування.». 

 

5. У пункті 9 після слів «письмових заяв осіб» доповнити словами «(крім 

заяв осіб, які є сертифікованими інженерами-землевпорядниками)».  
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6. Пункт 10 викласти у такій редакції: 
 

«10. Особи, які є сертифікованими інженерами-землевпорядниками та 

виявили бажання щодо проходження стажування, подають до 

територіального органу Держгеокадастру, в якому мають намір проходити 

стажування, письмову заяву з заначенням відомостей про номер 

кваліфікаційного сертифіката та дату його видачі.». 

 

7. Пункт 11 викласти у  такій редакції: 

 

«11. Територіальний орган Держгеокадастру протягом трьох робочих 

днів з дня отримання переліків претендентів на проходження стажування, 

заяв осіб, які є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, проводить 

перевірку щодо відповідності сертифікованих інженерів-землевпорядників 

вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, призначає з числа державних 

кадастрових реєстраторів керівників стажування та визначає дату 

проходження стажування, про що повідомляє відповідній місцевій 

держадміністрації, виконавчому органу сільської, селищної, міської ради, 

особі, яка є сертифікованим інженером-землевпорядником.». 

 

8. Пункт 12 викласти у такій редакції: 

 

«12. Особи, які є сертифікованими інженерами-землевпорядниками та не 

відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, до 

проходження стажування не допускаються, про що їм повідомляється.». 

 

______________________________________ 


