
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 

Засідання Кваліфікаційної комісії на 13:00 

28.07.2022 

І. 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. 

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

державної влади та місцевого самоврядування стосовно анулювання кваліфікаційних 

сертифікатів інженерам-землевпорядникам: 

1. Скарга Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії 

аграрних наук України від 06.06.2022 № 01/8-79 щодо порушення сертифікованими 

інженерами-землевпорядниками Ушком Миколою Любомировичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 05.10.2020 № 014593) та Кузь Лілією Романівною (кваліфікаційний 

сертифікат від 15.12.2020 № 014482); 

2. Лист Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

від 16.06.2022 № 21-9-0.6-1128/0/2-22 щодо порушення сертифікованими інженерами-

землевпорядниками Ушком Миколою Любомировичем (кваліфікаційний сертифікат 

від 05.10.2020 № 014593) та Кузь Лілією Романівною (кваліфікаційний сертифікат  

від 15.12.2020 № 014482); 

3. Лист Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 03.02.2022 № 21-6-0.331-506/2-22 щодо порушення сертифікованим інженером-

землевпорядником Хоменком Олександром Миколайовичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 03.01.2013 № 000394); 

4. Лист Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 03.02.2022 № 21-6-0.331-507/2-22 щодо порушення сертифікованими інженерами-

землевпорядниками, які працюють у складі ТОВ «Терра-Полісся» Поліщуком 

Борисом Аркадійовичем (кваліфікаційний сертифікат від 26.03.2013 № 003010) та 

Жуковський Анатолій Олексійович (кваліфікаційний сертифікат від 07.05.2015 

№ 013004); 

5. Скарга гр. Харченко Тетяни Василівни від 16.06.2022 щодо порушення 

сертифікованим інженером-землевпорядником Куник Юлією Юріївною 

(кваліфікаційний сертифікат від 05.02.2013 № 001729); 

6. Скарга адвоката Олійник Ксенії Олегівни від 26.06.2022 № 09106 щодо 

порушення сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які працюють у складі 

ТОВ «Земфонд» Гордейчуком Петром Валерійовичем (кваліфікаційний сертифікат 
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від 18.01.2013 № 000523) та Гуком Андрієм Федоровичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 13.03.2015 № 011894); 

7. Лист народного депутата України Юрчишина Ярослава Романовича  

від 24.06.2022 № 878 щодо розгляду звернення гр. Коп’яка Ігоря Володимировича 

щодо порушення сертифікованим інженером-землевпорядником Андрейцевим 

Романом Олеговичем (кваліфікаційний сертифікат від 17.04.2013 № 003379); 

8. Скарга ПП «Перемога АВК» від 30.06.2022 № 69/06 щодо порушення 

сертифікованим інженером-землевпорядником Проценком Віталієм Ігоровичем 

(кваліфікаційний сертифікат від 22.03.2013 № 010054); 

9. Лист Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області  

від 11.07.2022 № 21-14-0.167-1327/2-22 щодо порушення сертифікованим інженером-

землевпорядником Пуховоєм Сергієм Сергійовичем (кваліфікаційний сертифікат 

від 26.12.2016 № 012978); 

ІІІ. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про видачу 

свідоцтв про підвищення кваліфікації інженерам-землевпорядникам: 

04 липня 2022 року Львівський національний університет природокористування; 

06 липня 2022 року Національний університет водного господарства та 

природокористування; 

07 липня 2022 року Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. 

ІV. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати 

кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника. 


