
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про склад колегії Держгеокадастру  

 

Відповідно до пункту 13 Положення про Державну службу України  

з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, і пункту 5 Положення про колегію 

Держгеокадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру від 06.09.2019 № 221 

(із змінами), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити колегію Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру у складі згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України                

з питань геодезії, картографії та кадастру від 22.12.2020 № 562 «Про склад 

колегії Держгеокадастру». 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

В. о. Голови                                              Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Додаток 

до наказу Держгеокадастру 

«Про склад колегії 

Держгеокадастру» 

  

 

СКЛАД  

колегії Держгеокадастру 

 

ЗАВАДСЬКИЙ Сергій – в. о. Голови Держгеокадастру, голова колегії 

 

БУТЕНКО Юрій – директор Департаменту контролю за 

використанням та охороною земель 

Держгеокадастру, член колегії 

 

ГАВЛЮК Ольга  

 

– директор Департаменту землеустрою,  

використання та охорони земель Держгеокадастру, 

член колегії 

 

ГАЛАЙДА Андрій – директор Департаменту розвитку національної 

інфраструктури геопросторових даних 

Держгеокадастру, член колегії  

 

ГРИБКОВ Михайло   

 

– голова Громадської ради при Держгеокадастрі, 

член колегії (за згодою) 

 

ДІЛЬ Юрій – генеральний директор державного підприємства 

«Центр державного земельного кадастру», член 

колегії 

 

ЄВСЮКОВ Тарас  – декан факультету землевпорядкування 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, член колегії  

(за згодою) 

 

КИРИЛЮК Ігор – заступник директора департаменту – начальник 

відділу взаємодії з іншими кадастрами та 

інформаційними системами Департаменту 

ведення державного земельного кадастру 

Держгеокадастру, член колегії 

 

КОШИЛЬ Андрій   

 

– президент асоціації «Земельна спілка України», 

член колегії (за згодою) 

 

ЛАХМАТОВА Ольга – начальник Управління сертифікації та нагляду                   

у сфері землеустрою Держгеокадастру, член 

колегії 
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МІРОШНИЧЕНКО 

Анатолій 

 

– перший заступник Голови Держгеокадастру,  

член колегії 

МОЦУН Олександр – голова громадської організації  

«Всеукраїнська спілка сертифікованих  

інженерів- землевпорядників», член колегії  

(за згодою) 

 

ПОЛТАВЕЦЬ Анатолій   

 

– голова правління громадської організації 

«Асоціація фахівців землеустрою України»,  

член колегії (за згодою) 

 

РУДЕНКО Світлана – заступник начальника управління – начальник 

відділу регулювання земельних відносин 

Управління регулювання аграрних ресурсів 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, член колегії (за згодою) 

  

СМІЛИЙ Іван   

 

– заступник Голови Держгеокадастру, член колегії 

СПІЦИНА Людмила 

 

– начальник Управління ринку та оцінки земель 

Держгеокадастру, член колегії 

 

ФУРСЕНКО Іван – голова секретаріату Європейської асоціації 

самоврядування, член колегії (за згодою) 

 


