
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Протокол засідання № 1 

 

12.08.2021                                                                                        м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Бецик Вячеслав, Голуб Віктор, Жолобецька Ганна, 

Захарчук Сергій, Комаринська Галина, 

Кузів Микола, Мацапула Сергій, Мязіна Юлія, 

Смольніков Олександр, Соколов Павло, 

Матвєєв Павло, Костів Михайло, Рябчій Владислав, 

Лаврентієв Віктор 

 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

 

Мартин Андрій 

 

Присутній представник 

Держгеокадастру: 

Лахматова Ольга 

 

СЛУХАЛИ: 
 

Лахматову Ольгу, яка запропонувала затвердити такий порядок денний. 
 

Порядок денний: 

І. Обрання голови Кваліфікаційної комісії. 

ІІ. Обрання секретаря Кваліфікаційної комісії. 

ІІІ. Розгляд питання щодо затвердження Вимог до програм підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів. 

ІV. Розгляд питання щодо встановлення кількості балів та затвердження 

переліку питань кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати 

кваліфікаційний сертифікат, та переліку питань підсумкового контролю знань 

під час підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів- геодезистів. 

V. Розгляд заяв про допуск до складання кваліфікаційних іспитів для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, документів і 

матеріалів, що надійшли до Кваліфікаційної комісії та прийняття рішення про 

допуск осіб, що подали зазначені документи, до складання кваліфікаційного 

іспиту. 
 

Пропозиція поставлена на голосування: затвердити порядок денний. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 
 



ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний. 

 

 

І. Обрання голови Кваліфікаційної комісії. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

Лахматову Ольгу, яка зазначила, що у зв’язку з набранням чинності Закону 

України від 28 квітня 2021 року № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» та на підставі статті 51 Закону України 

«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» наказом 

Держгеокадастру від 06.07.2021 № 331 затверджено склад Кваліфікаційної 

комісії.  

Враховуючи вищезазначене, виникає необхідність обрати голову та 

секретаря Кваліфікаційної комісії. Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 51 

Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» члени 

Кваліфікаційної комісії обирають із свого складу голову і секретаря комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Лаврентієв Віктор запропонував обрати головою Кваліфікаційної комісії 

Голуба Віктора. 

Пропозицій по іншим кандидатурам не надійшло. 
 

Пропозиція поставлена на голосування: обрати головою Кваліфікаційної 

комісії Голуба Віктора. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1; 
 

ВИРІШИЛИ: обрати головою Кваліфікаційної комісії Голуба Віктора. 

 

 

ІІ. Обрання секретаря Кваліфікаційної комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Голуб Віктор, який запропонував обрати секретарем Кваліфікаційної комісії 

Соколова Павла.  

Пропозицій по іншим кандидатурам не надійшло. 

Пропозиція поставлена на голосування: обрати секретарем Кваліфікаційної 

комісії Соколова Павла.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1; 
 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем Кваліфікаційної комісії Соколова Павла. 



 

 

ІІІ. Розгляд питання щодо затвердження Вимог до програм підвищення 

кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів. 
 

ВИСТУПИВ: 
 

Голова Кваліфікаційної комісії Голуб Віктор – який зазначив, що виникла 

необхідність привести у відповідність до чинного законодавства зміст програм 

підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів. 
 

 

 

Виступив Вячеслав Бецик який запропонував внести зміни у програму 

підвищення кваліфікації в частині уточнення розділу І підрозділу «В» шляхом 

доповнення текстом після слів «кадастрова зйомка» словами «крім топографо-

геодезичних та картографічних робіт при здійсненні землеустрою» у 

відповідності із вимогам статті 51 Закону України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність». 
 

Пропозиція поставлена на голосування: внести зміни у програму 

підвищення кваліфікації в частині уточнення розділу І підрозділу «В» шляхом 

доповнення текстом після слів «кадастрова зйомка» словами «крім топографо-

геодезичних та картографічних робіт при здійсненні землеустрою» у 

відповідності із вимогам статті 51 Закону України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12; 

«проти» - 2; 

«утримались» - 0; 
 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у програму підвищення кваліфікації в частині 

уточнення розділу І підрозділу «В» шляхом доповнення текстом після слів «крім 

топографо-геодезичних та картографічних робіт при здійсненні землеустрою» у 

відповідності із вимогам статті 51 Закону України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність». 

 

Пропозиція поставлена на голосування: затвердити вимоги до програм 

підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів за відповідними 

напрямами. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити вимоги до програм підвищення кваліфікації 

сертифікованих інженерів-геодезистів за відповідними напрямами. 



 

 

ІV. Розгляд питання щодо встановлення кількості балів та затвердження 

переліку питань кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати 

кваліфікаційний сертифікат, та переліку питань підсумкового контролю знань 

під час підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів. 
 

 

СЛУХАЛИ: 
 

Голову Кваліфікаційної комісії Голуба Віктора, який запропонував 

затвердити переліки питань кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за відповідними 

напрямами, та переліки питань підсумкового контролю знань під час підвищення 

кваліфікації сертифікованими інженерами-геодезистами за відповідними 

напрямами. 
 

Пропозиція поставлена на голосування: затвердити переліки питань 

кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний 

сертифікат інженера-геодезиста за відповідними напрямами, та переліки питань 

підсумкового контролю знань під час підвищення кваліфікації сертифікованими 

інженерами-геодезистами за відповідними напрямами. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити переліки питань кваліфікаційного іспиту фізичних 

осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за 

відповідними напрямами, та перелік питань підсумкового контролю знань під 

час підвищення кваліфікації сертифікованими інженерами-геодезистами за 

відповідними напрямами. 

 

СЛУХАЛИ: 
 

Голову Кваліфікаційної комісії Голуба Віктора, який запропонував 

встановити тривалість тестування для фізичних осіб, які бажають отримати 

кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста до 45 хвилин, та встановити 

кількості балів для успішного складання тестування для отримання сертифіката 

інженера- геодезиста у розмірі 90%. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: встановити тривалість тестування 

для фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат 

інженера- геодезиста – 45 хвилин та встановити кількість балів для успішного 

складання тестування для отримання сертифіката інженера- геодезиста у розмірі 

90%. 
 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 
 

ВИРІШИЛИ: встановити тривалість тестування для фізичних осіб, які 

бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста - 45 хвилин 

та встановити кількість балів для успішного складання тестування для 

отримання сертифіката інженера- геодезиста у розмірі 90%. 

 

 

V. 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 Голуба Віктора, який зазначив, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшло 54 заяви від фізичних осіб про допуск до 

складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката 

інженера-геодезиста.  
 

Пропозиція поставлена на голосування: допустити нижченаведених фізичних 

осіб до складання іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-

геодезиста: 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові  

1.  Прокопович Євгеній Володимирович 

2.  Фурман Андрій Євгенович 

3.  Корбут Іван Олександрович 

4.  Бігун Микола Віталійович 

5.  Юзвяк Юрій Романович 

6.  Милевська Ганна Олександрівна 

7.  Акшамура Сергій Миколайович 

8.  Максимович Світлана Василівна 

9.  Максимович Оксана Василівна 



10.  Ніколаєнко Євген Юрійович 

11.  Шеремет Вадим Іванович 

12.  Гонько Ірина Вікторівна 

13.  Годинець Артем Юрійович 

14.  Гончаренко Дмитро Анатолійович 

15.  Житник Олег Борисович 

16.  Ібрагімова Сніжана Олегівна 

17.  Кім Олена Анатоліївна 

18.  Лабузов Юрій Миколайович 

19.  Ліщук Петро Володимирович 

20.  Мітченко Тетяна Арсентіївна 

21.  Нємцов Юрій Сергійович 

22.  Панас Павло Васильович 

23.  Параїл Олена Миколаївна 

24.  Петрожицька Альона Ігорівна 

25.  Русєва Валерія Володимирівна 

26.  Савченко Павло Анатолійович 

27.  Свергун Сергій Миколайович 

28.  Смульський Анатолій Сергійович 

29.  Король Анатолій Петрович 

30.  Мартинов Ігор Михайлович 

31.  Ящук Ігор Олексійович 

32.  Чернишов Євгеній Олександрович 

33.  Глушко Іванна Миколаївна 



34.  Якубін Павло Андрійович 

35.  Світличий Максим Олександрович 

36.  Галайда Андрій Вікторович 

37.  Ліневич Владислав Володимирович 

38.  Бровко Антон Сергійович 

39.  Лаката Владислав Ігорович 

40.  Селін Олексій Сергійович 

41.  Гордієнко Руслан Олександрович 

42.  Гаєвський Пвло Володимирович 

43.  Осаволюк Максим Миколайович 

44.  Кізілова Наталія Олегівна 

45.  Іваницький Леонід Вікторович 

46.  Кузів Таїса Володимирівна 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: не допустити до складання 

кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-

геодезиста нижче наведених фізичних осіб як таких, що не відповідають вимогам, 

встановленим частиною третьою статті 51 Закону України «Про топографо-

геодезичну і картографічну діяльність». 

 

 

 
 

№ з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

інженера-геодезиста 

До Кваліфікаційної комісії не 

подано: 

1. 
Заводюк Євген 

Володимирович 

Відсутня копія документа про вищу 

освіту за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста або магістра 

відповідно до закону 



2. Марій Володимир Осипович 

Відсутня копія документа про вищу 

освіту за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста або магістра 

відповідно до закону 

3. Бєлих Ігор Вікторович 

Відсутня копія документа про вищу 

освіту за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста або магістра 

відповідно до закону 

4. 
Саяпіна Людмила 

Володимирівна 

Відсутній документ, що підтверджує 

стаж роботи за спеціальністю не менше 

одного року 

5. 
Островіцький Сергій 

Михайлович 

Відсутній документ, що підтверджує 

стаж роботи за спеціальністю не менше 

одного року 

6. 
Степанкевич Дмитро 

Едуардович 

Відсутній документ, що підтверджує 

стаж роботи за спеціальністю не менше 

одного року 

7. Калиш Ольга Михайлівна 
Відсутній документ, що підтверджує 

стаж роботи за спеціальністю не менше 

одного року 

8. 
Тараненко Віталій 

Володимирович 

Відсутній документ, що підтверджує 

стаж роботи за спеціальністю не менше 

одного року 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Кваліфікаційної 

комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

геодезиста закрито. 

 

Додатки: відеотрансляція засідання Кваліфікаційної комісії з питань видачі 

та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста. 

 

Голова 

Кваліфікаційної 

комісії 

 

________________________ 

 

Голуб Віктор  

Члени Комісії:  

________________________ 

 

Бецик Вячеслав 



 ________________________ Жолобецька Ганна 

 ________________________ Захарчук Сергій 

 ________________________ Комаринська Галина 

 ________________________ Кузів Микола 

 ________________________ Мацапула Сергій 

 ________________________ Мязіна Юлія 

 ________________________ Смольніков Олександр 

 ________________________ Соколов Павло 

 ________________________ Матвєєв Павло 

 ________________________ Костів Михайло 

 ________________________ Рябчій Владислав 

 ________________________ Лаврентієв Віктор 

 


