
  

Диптан Сергій Анатолійович - начальник відділу 

контролю за дотриманням ліцензійних умов 

Управління державної експертизи та ліцензування 

Держземагентства України, секретар 

Кваліфікаційної комісії, член експертно-

апеляційної ради при Держпідприємницві України, 

кандидат економічних наук. Народився 31.05.1980 

р. в м. Васильків Київської області.  

У 2003 році закінчив Національний аграрний 

університет факультет землевпорядкування. 

Захистив кандидатську дисертацію у 2010 році. 
 

Краснолуцький Олександр 

Васильович - директор 

Департаменту землеустрою, 

використання та охорони земель 

Держземагентства України 

У 2001 році закінчив Національний 

аграрний університет (м. Київ) за 

спеціальністю 

"Землевпорядкування і кадастр". За 

цільовим направленням молодого 

спеціаліста було направлення в територіальні органи Держземагенства 

Хмельницької області. З 2008 року був переведений до центрального апарату 

Держземагенства України. Зараз займає посаду директора Департаменту 

землеустрою, використання та охорони земель Держземагентства України.  

.  Нагороди: Почесний землевпорядник України, Почесна Грамота 

Міністерства аграрної політики України, Подяка Київської обласної 

адміністрації. 
 

Кузін Наталія Василівна - декан 

факультету землевпорядкування Сумського 

аграрного університету 

У 1997 році закінчила Національний 

аграрний університет (м. Київ) за 

спеціальністю "Землевпорядкування і 

кадастр" (диплом з відзнакою). 

  Після закінчення навчання в університеті 

за направленням Української академії 

аграрних наук працювала в Інституті землеустрою УААН (м. Київ) (1997-

2006 рр.). Сфера діяльності в інституті: наукова та адміністративна. 



  З 2006 року і по теперішній час - завідувач кафедри 

Землевпорядкування та кадастру Сумського національного аграрного 

університету. 

  В 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.08.01 - економіка 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища на 

тему "Формування земельних відносин в ринкових умовах, їх еколого-

економічна та соціальна ефективність". 

   Має близько 70 наукових та навчально-методичних праць з питань 

земельних відносин, землеустрою, раціонального використання та охорони 

земель. 

    Обрана заступником Голови Громадської ради при Головному 

управлінні Держкомзему України в Сумській області.   

Нагороди: Почесний землевпорядник України, Почесна Грамота 

Міністерства аграрної політики України. 

 

Яцук Ігор Миколайович - Генеральний директор ДУ 

«Інститут охорони грунтів» Міністерства аграрної 

політики і продовольства України 

(«Держґрунтохорона») 

Освіта – вища, Національний аграрний 

університет, спеціальність – землевпорядкування, 

1997 р.; Національна академія державного управління 

при Президентові України, спеціальність – державне 

управління, 2006 р.; Національна академія внутрішніх 

справ, спеціальність – правознавство, 2013 р. Трудову 

діяльність розпочав з 1996 року.  

Працював техніком, спеціалістом в земельних 

ресурсах, а згодом на керівних посадах в земельних 

ресурсах, радником голови Макарівської районної 

ради, керуючим справами Макарівської районної ради, заступником Голови 

Державного комітету України по земельних ресурсах, Головою Державного 

агентства земельних ресурсів України, заступником Секретаря Ради 

національної безпеки і оборони України, радником Міністра аграрної 

політики та продовольства України.  

З липня 2012 року директор ДУ «Центрдержродючість», а з січня 2013 

року Генеральний директор державної установи «Інститут охорони ґрунтів 

України».  

Має науковий ступінь – кандидат наук з державного управління.  

Нагороджений нагрудним знаком «Почесна відзнака Апарату РНБО 

України ІІ ступеня» та нагрудним знаком «Почесна відзнака Апарату РНБО 

України І ступеня». 


