
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката  

інженера-геодезиста 
 

Протокол засідання № 5 

 

     22.12.2021                                                                                          м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Голуб Віктор, Соколов Павло, 

Матвєєв Павло, Смольніков Олександр, 

Кузів Микола, Мязіна Юлія, 

Рябчій Владислав, Мартин Андрій (онлайн), 

Захарчук Сергій(онлайн), 

Комаринська Галина (онлайн), Лаврентієв 

Віктор (онлайн), Бецик Вячеслав (онлайн). 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Жолобецька Ганна, Костів Михайло, 

Мацапула Сергій.  

 

СЛУХАЛИ: 
 

Голову Кваліфікаційної комісії Голуба Віктора, який запропонував 

затвердити такий порядок денний. 
 

Порядок денний: 

 

І.  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. 

 

II. Розгляд листів, заяв, клопотань від фізичних та юридичних осіб, органів 

державної влади та місцевого самоврядування стосовно анулювання 

кваліфікаційного сертифіката інженерам-геодезистам: 

IІІ. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації сертифікованим інженерам-

геодезистам.  

ІV. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за відповідним 

напрямом. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 
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ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний. 

 

І. 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. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Кваліфікаційної комісії Голуба Віктора, який зазначив, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшло 12 заяв від фізичних осіб про допуск до 

складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста.  

 

УХВАЛИЛИ: 
 

Допустити нижченаведених фізичних осіб до складання іспиту для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста: 
 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Гандзюк Юрій Володимирович 

2.  Демидов Євгеній Володимирович 

3.  Гладкий Анатолій Володимирович 

4.  Чабан Вадим Вікторович 

5.  Солтусенко Денис Дмитрович 

6.  Волощенко Віктор Володимирович 

7.  Кравець Сергій Романович 

8.  Кузьменко Юлія Володимирівна 

9.  Шевчук Леонід Васильович 

10.  Пелих Роман Дмитрович 

11.  Хоптар Аліна Андріївна 

12.  Водоп’янов Юрій Ігорович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12;  

«проти» -0; 

«утримались» - 0; 
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ВИРІШИЛИ: затвердити список. 

 

II. Розгляд листів, заяв, клопотань від фізичних та юридичних осіб, органів 

державної влади та місцевого самоврядування стосовно анулювання 

кваліфікаційних сертифікатів інженерам-геодезистам: 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Голову Кваліфікаційної комісії Голуба Віктора, який повідомив, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга ТзОВ «Галберрі» від 10.11.2021 

щодо порушення сертифікованим інженером – геодезистом Зеленяком Андрієм 

Віталійовичем (кваліфікаційний сертифікат від 15.05.2018 № 014038) 

законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 
 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Віктор Голуб повідомив, що 

до Кваліфікаційної комісії надійшло письмове пояснення сертифікованого 

Зеленяка Андрія Віталійовича від 20.10.2021. 

 

ВИСТУПИЛИ: Павло Матвєєв з мотивованим рішенням, який зазначив 

наступне.  

Встановлені під час розгляду звернення (скарги) обставини.    
ТзОЗ «Галберрі» в своїй скарзі вказує на обставини що були ним виявлені, 

та наводить аргументи які на його думку призвели до порушення законодавства 

у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності, при розробленні технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель на території Поляницької сільської ради Яремчанської 

міської ради Івано-Франківської області, розробником якої є фізична особа-

підприємець, сертифікований інженер-землевпорядник Кікінчук Іван Іванович, 

у складі якого працює сертифікований інженер-геодезист Зеленяк Андрій 

Віталійович. 

Під час розгляду даної  технічної документації, заявник виявив, що 

07.06.2019 року на підставі розпорядження Івано-Франківської ОДА №197 від 

24.04.2019 року між ТзОВ «Галберрі» та ДП «Ворохтянське лісове 

господарство» було укладено договір № 59 щодо довгострокового тимчасового 

користування лісами строком на 25 років. ТзОВ «Галберрі» прийняло у платне 

довгострокове тимчасове користування з метою використання корисних 

властивостей лісів для рекреаційних цілей лісову земельну ділянку площею 

2,00 га в кварталі 23, виділ 5,6 Поляницького лісництва ДП «Ворохтянське 

лісове господарство» на території Поляницької сільської ради Яремчанської 

міської ради Івано-Франківської області. 

Згідно інформації Публічної кадастрової карти, товариству стало відомо, 

що частина лісової земельної ділянки, переданої ТзОЗ «Галберрі» у платне 

довгострокове тимчасове користування Поляницькою сільською радою 

віднесена до земель житлової та громадської забудови загального 

користування, що підтверджується присвоєним кадастровим номером 
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2611092001:22:002:3537 площею 1,2525 га. Речове право комунальної власності 

Поляницької сільської ради зареєстровано виконавчим комітетом Яремчанської 

міської ради Івано-Франківської області 04.10.2021 року. 

Державна реєстрація земельної ділянки була проведена 26.08 2021 року на 

підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, 

розробником якої є фізична особа-підприємець, сертифікований інженер-

землевпорядник Кікінчук Іван Іванович, у складі якого працює сертифікований 

інженер-геодезист Зеленяк Андрій Віталійович. 

За інформацією Публічної кадастрової карти частина земельної ділянки 

2611092001:22:002:3537 площею 0,8647 га належить до земель водного фонду 

(прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах), а 

інша її частина - до земель лісового фонду згідно матеріалів лісовпорядкування 

ДП «Ворохтянське лісове господарство». 

Разом з тим, Кікінчуком І.І. та Зеленяком А.І. визначено категорію земель, 

як землі житлової та громадської забудови (у тому числі за земельними 

угіддями як пасовища). На даний час інвентаризована як землі житлової та 

громадської забудови земельна ділянка з кадастровим номером 

2611032001:22:002:3537 використовується для будівництва дороги в 

порушення вимог ст. 57, 61 Земельного кодексу України, ст. 82 Водного кодексу 

України, ст. 60 Лісового кодексу України, що негативно впливає на стан і 

відтворення лісу, а також використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів. 

На підставі викладених аргументів, наведених у скарзі, ТзОВ «Галберрі» 

зазначає що: «сертифікованим інженером-землевпорядником Кікінчуком 

Іваном Івановичем та сертифікованим інженером-геодезистом Зеленяком 

Андрієм Віталійовичем грубо порушено законодавство у сфері землеустрою та 

у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що призвело до 

порушення прав ТзОВ «Галберрі» на користування орендованою лісовою 

земельною ділянкою з метою використання корисних властивостей лісів для 

рекреаційних цілей, прав держави на землі лісового фонду та прав 

територіальної громади на землі водного фонду». Враховуючи наведені у скарзі 

обставини, посилаючись на ст. 68 ЗУ «Про землеустрій», ст. 5-1 ЗУ «Про 

топографо-геодезичну та картографічну діяльність» скаржник просить 

анулювати кваліфікаційний сертифікат № 014038 від 15.05.2018 року. 

В свою чергу сертифікованим інженером-геодезистом Зеленяком А.В. була 

надано до розгляду Кваліфікаційній комісії письмове пояснення на скаргу 

ТзОВ «Галберрі» від 10.11.2021, в якому він зазначає, що ним як 

сертифікованим інженером-геодезистом надавалися топографо-геодезичні 

послуги згідно укладених договорів на окремі види документації із 

землеустрою: «до списку яких не входить технічна документація із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, розроблена «ФОП Кікінчуком Іваном 

Івановичем», договір на складання документації № 2014 від 09.08.2021», а 

також вказує, що на розроблену технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Поляницькій сільській раді на території Івано-

Франківської області Надвірнянського району, на території Поляницької 
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сільської ради, урочище Вишні, «договір про надання топографо-геодезичних 

послуг не укладався», разом з тим зазначає, що на перших двох титульних 

сторінках технічної документації із землеустрою, а також у пояснювальній 

записці (стор. 5) помилково вказаний його кваліфікаційний сертифікат. В своїй 

відповіді на скаргу сертифікований інженер-геодезист Зеленяк А. В. зазначає: 

про те що не брав участі у виготовленій ФОП Кікінчуком Іваном Івановичем 

(договір на складання документації № 2014 від 09.08.2021) технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Поляницькій сільській 

раді, на території Івано-Франківської області Надвірнянського району, на 

території Поляницької сільської ради, урочище Вишні. 

Зеленяк А.В. посилається на наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 11.04.2013 року № 255, та інші норми чинного 

законодавства, згідно яких він як інженер-геодезист не може бути розробником 

документації із землеустрою і відповідно нести за неї відповідальність.  

На підтвердження своїх аргументів надає скановану копію документації 

із землеустрою та просить Кваліфікаційну комісію не скасовувати його 

кваліфікаційний сертифікат № 014038 від 15.05.2018 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                

       Мотиви, з яких ухвалено рішення.  

Враховуючи позиції двох сторін та розглянувши надану скановану копію 

документації із землеустрою було з’ясовано, що підпис та печатка 

сертифікованого інженера-геодезиста Зеленяка А.В. відсутня. 

Відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про землеустрій» слід 

зазначити, що розробниками документації із землеустрою є:  

 - юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним 

забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи 

сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт 

із землеустрою;  

- фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-

землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.  

Також пунктом ґ) статті 28 Закону України «Про землеустрій» 

передбачено, що розробники документації із землеустрою несуть відповідно до 

закону відповідальність за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених 

цією документацією. У разі невиконання або неналежного виконання умов 

договору при здійсненні землеустрою, розробники документації із землеустрою 

несуть відповідальність, передбачену договором і законом.  

Статтею 5-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність» прямо зазначено, що сертифіковані інженери-геодезисти несуть 

відповідальність за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних 

робіт (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт при здійсненні 

землеустрою). 

Враховуючи вищенаведені норми чинного законодавства сертифікований 

інженер-геодезист не повинен нести відповідальності за топографо-геодезичні 

та картографічні роботи при здійсненні землеустрою. 

Суть рішення за результатами розгляду звернення (скарги). 
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З огляду на вище зазначене, відповідальним за достовірність та повноту 

внесення відомостей в тому числі до Державного земельного кадастру, 

оформлення текстових та графічних матеріалів, якість робіт при розробленні 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території 

Поляницької сільської ради Яремчанської міської ради Івано-Франківської 

області є сертифікований інженер-землевпорядник Кікінчук Іван Іванович, як 

розробник цієї документації із землеустрою. 

 Сертифікований інженер-геодезист Зеленяк Андрій Віталійович згідно 

законодавства не являється  розробником документації із землеустрою та не 

виконував роботи із складання документації із землеустрою. Про наявність 

факту порушення сертифікованим інженером-геодезистом законодавства у 

сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що призвело до 

порушення прав та/або законних інтересів юридичних, фізичних осіб, держави, 

територіальної громади в скарзі ТзОВ «Галберрі» (76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. Петлюри, 23/78) не заявлено. 

З огляду на зазначене в діях сертифікованого інженера-геодезиста Зеленяка 

Андрія Віталійовича не вбачається порушень законодавства у сфері топографо-

геодезичної і картографічної діяльності, а тому пропоную відмовити в 

задоволенні скарги стосовно анулювання кваліфікаційного сертифіката 

інженера-геодезиста Зеленяка Андрія Віталійовича через відсутність 

відповідних підстав. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: внести подання Держгеокадастру 

про анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Зеленяка 

Андрія Віталійовича (кваліфікаційний сертифікат від 15.05.2018 № 014038). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 12; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у внесенні подання Держгеокадастру про 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Зеленяка 

Андрія Віталійовича (кваліфікаційний сертифікат від 15.05.2018 

№ 014038). 

 

IІІ. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації сертифікованим інженерам-

геодезистам: 

 

СЛУХАЛИ:   
 

Голуба Віктора (голову Кваліфікаційної комісії) – який зазначив, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшли Протоколи стосовно проведення 

підсумкового контролю знань – іспиту слухачів курсів підвищення кваліфікації 

сертифікованих інженерів-геодезистів, а саме: 
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10.12.2021 – Інститут післядипломної та бізнес освіти Державного 

біотехнологічного університету; 

13.12.2021 – Інститут післядипломної освіти м. Рівне Національного 

університету водного господарства та природокористування; 

13.12.2021 – Одеський державний аграрний університет; 

16.12.2021 – Інститут геодезії Національного університету «Львівська 

політехніка»;  

20.12.2021 – Центр підвищення кваліфікації Університету новітніх 

технологій; 

21.12.2021 – Інститут післядипломного навчання Білоцерківського 

аграрного університету. 

 

Пропозиція:  

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-

геодезистам за напрямом «Інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання»: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові 

1.  КОРОВІН Віктор Борисович 

2.  КРАВЧЕНКО Ілля Миколайович 

3.  МОЛЧАН Ігор Володимирович 

4.  НАЗАРУК Любов Миколаївна 

5.  ПОПОВА Маргарита Володимирівна 

6.  ШАШКІНА Оксана Святославівна 

7.  СІЛЬЧЕНКО Анатолій Григорович 

8.  Савицький Андрій Олександрович 

9.  Кравцов Яків Олегович 

10.  Лучинець Олександр Іванович 

11.  Семенюк Святослав Віталійович 

12.  Совщак В’ячеслав Миколайович 

13.  Сотников Дмитро Миколайович 

14.  Шусть Володимир Васильович 
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15.  Андріяко Євгенія Григорівна 

16.  Гуриненко Сергій Олексійович 

17.  Маслова Світлана Ігорівна 

18.  Моргун Роман Васильович 

19.  Стеценко Микола Миколайович 

20.  Яремин Дмитро Ігорович 

21.  Кушнір Олена Федорівна 

22.  Скороход Віктор Вікторович   

23.  Шевчук Юрій Олегович  

 

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-геодезистам за 

напрямом «Основні геодезичні роботи»: 
 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові 

1 Сотников Дмитро Миколайович 

 

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-геодезистам за 

напрямом «Загальнодержавні топографічні знімання»: 

 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові 

1 Сотников Дмитро Миколайович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12;  

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити вищезазначені списки та видати свідоцтва про 

підвищення кваліфікації інженерам-геодезистам за відповідним напрямом. 

 

ІV. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за відповідним 

напрямом. 
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1) Склали кваліфікаційний іспит для отримання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста за відповідним напрямом 41 особа, а 

саме: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  Агапітов Валентин Вікторович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

2.  Бондар Дмитро Миколайович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

3.  Бровко Антон Сергійович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

4.  Гаєвський Павло Володимирович а) основні геодезичні роботи 

5.  Гарасим Андрій Іванович 
а) основні геодезичні роботи; 

 

6.  
Гончаренко Дмитро 

Анатолійович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

7.  Гончарук Петро Олександрович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

8.  Гонько Ірина Вікторівна 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

9.  Дейнека Олексій Михайлович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

10.  Дупалкович Василь Михайлович 
 в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

11.  Король Анатолій Петрович а) основні геодезичні роботи;  

12.  Кресінський Віталій Орестович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

13.  Лаката Владислав Ігорович а) основні геодезичні роботи 

14.  Лахматова Ольга Валеріївна в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

15.  
Ліневич Владислав 

Володимирович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

16.  Ліщук Петро Володимирович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

17.  Митяєв Микола Михайлович 
б) загальнодержавні топографічні знімання; 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

18.  Моцун Олександр Іванович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

19.  Назаренко Людмила Миколаївна 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

20.  Невський Євген Олександрович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

21.  Ніколаєнко Євген Юрійович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання  



10 
 

22.  Осаволюк Максим Миколайович  а) основні геодезичні роботи; 

23.  Потапенко Микола Миколайович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

24.  Ракуляк Віталій Володимирович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

25.  Розубаєва Марина Михайлівна 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

26.  Ромащенко Наталя Геннадіївна 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

27.  Русєва Валерія Володимирівна 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

28.  Свистун Дмитро Вікторович 

а) основні геодезичні роботи; 

б) загальнодержавні топографічні знімання; 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

29.  Сєлін Олексій Сергійович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

30.  Степанюк Ігор Петрович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

31.  Стець Іван Іванович 
б) загальнодержавні топографічні знімання; 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

32.  
Тараненко Віталій 

Володимирович 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

33.  Тимко Василь Васильович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

34.  Уховська Ольга Сергіївна 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

35.  Харабарук Тарас Любомирович а) основні геодезичні роботи 

36.  
Чернишов Євгеній 

Олександрович 

б) загальнодержавні топографічні знімання; 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

37.  Чмутова Людмила Євгенівна 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

38.  Шеремет Вадим Іванович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

39.  Юзвяк Юрій Романович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

40.  Якимов Олександр Юрійович а) основні геодезичні роботи 

41.  Ящук Ігор Олексійович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 
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2) Не склали кваліфікаційний іспит для отримання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста за відповідним напрямом 18 осіб, а саме: 

 

№ 

з/п Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  
Бігун Микола Віталійович 

а) основні геодезичні роботи; 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

2.  

Васильєв Денис Валентинович 

а) основні геодезичні роботи; 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

3.  
Гайкін Дмитро Володимирович 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

4.  

Годинець Артем Юрійович 

а) основні геодезичні роботи; 

б) загальнодержавні топографічні знімання; 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

5.  Гордієнко Руслан 

Олександрович 
а) основні геодезичні роботи 

6.  Іваницький Леонід Вікторович а) основні геодезичні роботи 

7.  
Корбут Іван Олександрович 

а) основні геодезичні роботи; 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

8.  Лимар Костянтин Євгенійович в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

9.  Любінецький Богдан 

Анатолійович 
в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

10.  Маломен Анастасія 

Олександрівна 

а) основні геодезичні роботи; 

б) загальнодержавні топографічні знімання; 

11.  Мельник Олександр 

Валентинович 

б) загальнодержавні топографічні знімання; 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

12.  Милевська Ганна 

Олександрівна а) основні геодезичні роботи 

13.  
Параїл Олена Миколаївна 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

14.  Потапенко Микола Миколайович а) основні геодезичні роботи 

15.  
Свергун Сергій Миколайович а) основні геодезичні роботи 

16.  Фурман Андрій Євгенович а) основні геодезичні роботи 

17.  
Шевчук Юлія Рафаелівна 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 

18.  
Якимов Олександр Юрійович 

в) інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання 
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Також, Голубом В.О. запропоновано членам комісії до наступного засідання 

в робочому порядку опрацювати питання визначення критеріїв оцінки якості 

професійної підготовки, що здійснюється навчальними закладами, які проводять 

курси підвищення кваліфікації.   

 

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 

 

________________________ 
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Секретар 

Кваліфікаційної  

комісії 
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