
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 
                           з питань видачі та анулювання 

  кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника 

 
Протокол засідання № 5 

 

25.08.2022                                                                                        м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Бортник Остап, Головко Лариса, Лахматова Ольга, 

Захаренко Олександр, Назаренко Людмила, 

Рощепій Владислав, Уховська Ольга, 

Фортуненко Євген, Чмутова Людмила, 

Рябчій Владислав, Євсюков Тарас (в онлайн режимі), 

Королюк Олександр (в онлайн режимі), 

Полтавець Анатолій, Шевчук Леонід (в онлайн режимі), 

Ярещенко Дмитро (в онлайн режимі), 

Фоменко В’ячеслав (в онлайн режимі), , 

Олексій Коник (в онлайн режимі), 

Моцун Олександр (в онлайн режимі). 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Гавлюк Ольга, Яремко Юрій  

СЛУХАЛИ: 

 

Лахматову Ольгу, яка внесла пропозицію перенести розгляд листів, заяв, 

клопотань від фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого 

самоврядування стосовно анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженерам-

землевпорядникам у зв’язку з технічною несправністю аудіо запису під час 

онлайн трансляції засідання Кваліфікаційної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд листів, заяв, клопотань від фізичних та 

юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно 

анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам на 

наступне засідання Кваліфікаційної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Лахматову Ольгу, яка внесла пропозицію затвердити такий порядок денний. 

 

Порядок денний: 



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. 

ІІ. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації інженерам-землевпорядникам: 

18 серпня 2022 року Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. 

IIІ. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний. 

 

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. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

Кваліфікаційної комісії надійшло 11 заяв від фізичних осіб про допуск до 

складання кваліфікаційного іспиту. 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

Допустити нижченаведених фізичних осіб до складання іспиту для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника: 
 

1.  Бондар Віталій Федорович 

2.  Жиленко Михайло Олександрович 

3.  Мацапула Сергій Валерійович 

4.  Москаленко Валентин Володимирович 

5.  Патіюк Олександр Олегович 

6.  Пономаренко Олександр Олександрович 

7.  Санжаревська Інна Миколаївна 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18;  
 

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» та пунктами 4, 6 розділу III Порядку роботи 

Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера-землевпорядника (далі – Порядок), затвердженого наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.10.2021 № 317, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2021 р. за 

№ 1582/37204: 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18;  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові інженера-

землевпорядника 

До Кваліфікаційної комісії не 

подано (пп. 4, 6 розділу ІІІ 

Порядку): 

1.  Гребець Сергій Васильович 

Відсутні: документ, що підтверджує стаж 
роботи за спеціальністю не менше одного 

року; рекомендації керівника стажування; 

копії двох схем, та/або проектів 

землеустрою, та/або технічної документації 
з оцінки земель, у складенні яких інженер-

землевпорядник брав участь 

2.  Заліський Віталій Петрович 

Відсутні копії двох схем, та/або проектів 

землеустрою, та/або технічної документації 

з оцінки земель, у складенні яких інженер-

землевпорядник брав участь 

3.  Зуй Юлія Олександрівна 

Відсутні: документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року; рекомендації керівника стажування; 

копії двох схем, та/або проектів 

землеустрою, та/або технічної документації 

з оцінки земель, у складенні яких інженер-

землевпорядник брав участь 

4.  Ігнатенко Костянтин Володимирович 

Відсутні: документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року; рекомендації керівника стажування; 

перелік документації із землеустрою та/або 

оцінки земель, у складенні якої інженер-

землевпорядник брав участь 



 

ІІ. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації інженерам-землевпорядникам: 

 

18 серпня 2022 року № 4 Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. 

 

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-

землевпорядникам: 

 

№ з/с Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Возний Олег Ігорович 

2.  Глобенко Олександр Васильович 

3.  Головатюк Микола Степанович 

4.  Джурик Михайло Леонідович 

5.  Лавринчук Іван Володимирович  

6.  Мойсин Галина Василівна 

7.  Таланюк Віталій Володимирович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18;  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

ІІІ. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

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

кваліфікаційного іспиту, запропоновано прийняти рішення про результат іспиту. 

 

1) Визнати такими, що склали кваліфікаційний іспит для отримання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника осіб, зазначених 

нижче: 

 

1.  Грищук Оксана Володимирівна 

2.  Максимчук Тетяна Вікторівна 



3.  Полтавець Сергій Дмитрович 

4.  Ребезов Віталій Вікторович 

 

Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Кваліфікаційної 

комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника закрито. 

 

Додатки: 1. відеотрансляція засідання Кваліфікаційної комісії з питань видачі та 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника. 

 

Голова 

Кваліфікаційної 

комісії 

 

________________________ 

 

Ольга Лахматова 

 

Секретар 

Кваліфікаційної 

комісії 

 

________________________ 

 

Людмила Чмутова 

 


