
 
 

     РЕЗЮМЕ 

 

    

    Тарнопольський Андрій Віліанович  
 

Дата народження: 8 січня 1955 року 

Сімейний стан: одружений 

 

Освіта:  

1978 р., Московський інститут інженерів землевпорядкування,  

спеціальність "Землевпорядкування", кваліфікація – інженер-

землевпорядник. 

Присвоєно 7 ранг державного службовця. 

Володіння мовами: українська, російська – вільно. 

Стаж роботи за фахом – 40 років 

13.10.1978 - 25.01.1993    інститути "Центрдіпрозем",  "Укрземпроект" 

27.01.1993 – 15.02.1994 – Київський земельний комітет Київської міської державної 

адміністрації, головний спеціаліст відділу землекористування управління по земельних 

ресурсах, головний землевпорядник; 

16.02.1994 – 14.11.1994 – Київське міське управління земельних ресурсів Держкомзему 

України, головний землевпорядник, Державний інспектор з охорони та використання 

земель Радянського району м. Києва; 

14.11.1994 - 06.02.1998 – Бюро наукових, проектно-вишукувальних робіт та державної 

землевпорядної експертизи Київського міського управління земельних ресурсів, 

начальник бюро; 

06.02.1998 - 24.02.2003 – Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України із земельних ресурсів, виконуючий обов’язки генерального директора, 

генеральний директор, заступник генерального директора; 

02.1998  -  02.2003 -  Національний Аграрний Університет, кафедра землевпорядного 

проектування. Викладач предмету “Землевпорядне проектування”; 

25.02.2003 – 07.04.2011 – Головне управління земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації, заступник начальника головного управління, перший заступник 

начальника головного управління; 

11.08.2011 – 10.11.2015 – Державне підприємство "Центр державного земельного 

кадастру", заступник генерального директора – керівника технічних програм, 

генеральний директор - керівник технічних программ, заступник генерального 

директора-керівника технічних програм . 



 

08.2018  -  по цей час – Інститут землекористування Національної академії аграрних 

наук України, заступник директора. 

 

Додаткові навички 

2018 р. 

Державна екологічна академія післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації «Планування управлінської діяльності землевпорядників 

територіальних органів земельних ресурсів» 

 

2014 р. 

Об’єднаний науково-дослідний інститут Європейської комісії JRC, м. Іспра (Італія) 

Проходження навчального курсу «Ідеологія стандартів Європейського союзу INSPIRE та 

інтероперабельність просторових даних». 

 

2013 р.  

Сертифікований інженер – землевпорядник. 

 

2007 р.  

Сертифікований оцінювач. 

 

Розробки та авторські права: 

1998 р. - Участь в роботі проекту TАСІС (технічний директор з боку Держкомзему 

України):  “Створення земельного кадастру в Україні” 

1998 р. -2002 р. – участь в розробці, наповненні та веденні автоматизованої системи 

Державного земельного кадастру м. Києва; 

2011 р. –2015 р. – організація розробки та участь в роботі (в складі авторського 

колективу) по створенню і наповненню Національної кадастрової системи України та 

Публічної кадастрової карти; 

2013 р. - 2014 р.- організація розробки та участь в роботі(в складі авторського колективу) 

по створенню пілотного проекту Національної інфраструктури геопросторових даних 

України, проекту Закону України « Про національну інфраструктуру геопросторових 

даних»;                                                                                                                           

Свідотства про реєстрацію авторських прав, повязаних з ідеологією створення 

кадастрової системи, технологією роботи з даними, створення окремих шарів земельного 

кадастру та Національної кадастрової системи  загальною кількістю  (8 свідотств).  

Відзнаки: 

2000 р. – Нагороджено нагрудним знаком Державного комітету України із земельних 

ресурсів "Почесний землевпорядник України". 



2004 р. – Нагороджено нагрудним знаком «Знак пошани» Київського міського голови. 

2009 р.– Присвоєно кваліфікаційний рівень Заслужений експерт-оцінювач  ВГО  

“Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів”. 

2013 р. – Нагороджено нагрудним знаком Державного агентства земельних ресурсів 

України «Знак пошани». 

2015 р. – Нагороджено відзнакою "За заслуги в геодезії і картографії I ступеня" 

Українського товариства геодезії і картографії. 

 

Громадська діяльність 

Голова правління громадської організації   “Спілка землевпорядників Києва” . 

Член Правління громадської організації  “Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів”. 

Голова Правління громадської організації “Центр геопросторових даних України”. 

Член виконкому Європейського відділення Комітету ООН з управління глобальною 

геопросторовою інформацією (UN GGIM ) ( 2014р. - 2016р.) 

Експертна та консультаційна діяльність 

2003 р. – 2006 р. 

Консультант Постійної комісії Київської міської ради із земельних питань в частині 

організації продажу земельних ділянок та організації і проведення аукціонів з продажу 

земельних ділянок. 

2007 р. – 2008 р. 

Консультант підкомітету земельних відносин Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин в частині земельного кадастру. 

2010 р. – 2012 р. 

Консультант Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства та регіональної політики в частині земельних 

відносин та земельного кадастру. 

2014 р.  

Член комітету експертів ООН з питань кадастру та геопросторових даних. 

 

2014 р. – 2015 р.  

 

Експерт Європейської Комісії з питань створення Інфраструктури геопросторових даних 

на територію Дунайського басейну. 

 



 

 

 

З  2016 р. по сьогодні 

Член експертної ради з питань аграрної політики, сільських територій та земельних 

відносин Аграрної партії України. 

 

З  2003 р. по сьогодні 

Консультації з питань земельних відносин, землеустрою, оцінки, земельного та 

містобудівного кадастру, геоінформаційних систем та просторових даних  для органів 

влади, бізнесу та громадян. 

 

Сімейній стан 

Одружений, маю двох дорослих дітей. 

 

 


