
 

ПРОГРАМА 

Онлайн-вебінару з питань земельних відносин, організованого спільно з Міністерством 

аграрної політики та продовольства, Держгеокадастром та Асоціацією міст України 

 

Тема: “Зміни, які відбулись у земельному законодавстві під час 

воєнного стану” 
05 липня 2022 року                                                                                                                                   м. Київ 

                                                                                                  

14.00-14.20 Відкриття заходу. Вітальне слово. 

СЛОБОЖАН Олександр 

Виконавчий директор Асоціації міст України,   

ПРЕДСТАВНИК МІНАГРО,  
_____________________ , 

КИРИЛЮК Ігор Вікторович,  

заступник директора Департаменту ведення  

державного земельного кадастру Держгеокадастру, 

СПІЦИНА Людмила Василівна,  

начальник Управління ринку та оцінки земель Держгеокадастру, 

ГРИЦИК Євген Миколайович,  

заступник директора Департаменту контролю  

за використанням та охороною земель Держгеокадастру, 

МЕДВЕЦЬКА Тетяна Вікторівна, 

Модератор заходу, експерт із земельних ресурсів та комунального майна   Асоціації 

міст України 

 
 
14.20 – 14.40 
 
 
 
 
 
14.40 – 15.00 
 
 
 
 
15.00 – 15.20  
 
  

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 

 

1. Відновлення роботи Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану. 

 КИРИЛЮК Ігор Вікторович,  

заступник директора Департаменту ведення  

державного земельного кадастру Держгеокадастру 

  

2. Земельні відносини під час воєнного стану: зміни що стосуються проведення і 

використання нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, а також проведення 

земельних торгів. 

 СПІЦИНА Людмила Василівна,  

начальник Управління ринку та оцінки земель Держгеокадастру 

  

3. Реалізація повноважень з державного контролю за використанням та охороною 

земель органів місцевого самоврядування. 

 ГРИЦИК Євген Миколайович,  

заступник директора Департаменту контролю  

за використанням та охороною земель Держгеокадастру 

15.20 – 15.30 Підсумки вебінару,  

питання-відповіді з чату органів місцевого самоврядування до керівного складу 

Держгеокадастру  

(список учасників керівництва додається)  

 

МЕДВЕЦЬКА Тетяна Вікторівна, 

Модератор заходу, експерт із земельних ресурсів та комунального майна   Асоціації 

міст України 



Список  

учасників онлайн-вебінару від керівного складу Держгеокадастру 

 
 

 
 

№ 

п/п 
П.І.Б. Посада 

1.  Грицик Євген Миколайович 

заступник директора Департаменту 

контролю за використанням та охороною 

земель – начальник відділу здійснення 

державного контролю за використанням 

земель 

2.  

Галайда Андрій Вікторович директор Департаменту розвитку 

національної інфраструктури 

геопросторових даних 

3.  Гавлюк Ольга Василівна 
директор Департаменту землеустрою, 

використання та охорони земель 

4.  Кирилюк Ігор Вікторович 

заступник директора Департаменту 

ведення державного земельного 

кадастру – начальник відділу взаємодії з 

іншими кадастрами та інформаційними 

системами 

5.  Лахматова Ольга Валеріївна 
начальник Управління сертифікації та 

нагляду у сфері землеустрою 

6.  Спіцина Людмила Василівна 
начальник Управління ринку та оцінки 

земель 


