
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката  

інженера-геодезиста 
 

                                  Протокол засідання № 2 

 

     07.06.2022                                                                                          м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Лахматова Ольга, Уховська Ольга, 

Мартин Андрій, Захарчук Сергій (онлайн), 

Комаринська Галина (онлайн), Лаврентієв 

Віктор (онлайн), Мацапула Сергій (онлайн), 

Мязіна Юлія (онлайн), Матвєєв Павло(онлайн), 

Рябчій Владислав(онлайн), 

Смольніков Олександр (онлайн) 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Кузів Микола, Костів Михайло, 

Соколов Павло, Жолобецька Ганна 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка запропонувала 

затвердити такий порядок денний. 

 

Порядок денний: 

 

І. Обрання секретаря Кваліфікаційної комісії. 

 

ІІ. . Розгляд заяв про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, документів та 

матеріалів, що надійшли до Кваліфікаційної комісії та прийняття рішень про 

допуск осіб, що подали зазначені документи, до складання кваліфікаційного 

іспиту. 

 

IІІ.  Розгляд письмових звернень заінтересованих осіб, замовників 

топографо-геодезичних і картографічних робіт, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності стосовно професійної 

діяльності сертифікованих інженерів-геодезистів: 

1. Скарга гр. Ситниченко Наталії Василівни від 13.01.2022 № б/н 

щодо порушення сертифікованим інженером – геодезистом Блінічкіним 

Андрієм Володимировичем (кваліфікаційний сертифікат від 05.04.2013 

№010513) законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності.  
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ІV. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації сертифікованим інженерам-

геодезистам. 

V. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за відповідним 

напрямом. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

(Смольніков Олександр не приймав участь в голосуванні). 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний. 

 

І. Обрання секретаря Кваліфікаційної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка зазначила, що 

секретар Кваліфікаційної комісії відсутній і на даний час не може виконувати 

функції секретаря. 

Враховуючи вищезазначене, виникає необхідність обрати іншого 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. 

 

Голова Кваліфікаційної комісії Ольга Лахматова запропонувала 

кандидатуру члена комісії Уховської Ольги.  

Пропозицій по іншим кандидатурам не надійшло. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: обрати секретарем Кваліфікаційної 

комісії Уховську Ольгу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9;  

«проти» -0; 

«утримались» - 1; 

 

(Смольніков Олександр не приймав участь в голосуванні). 
 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем Кваліфікаційної комісії Уховську Ольгу. 

 

ІІ. Розгляд заяв про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, документів 

та матеріалів, що надійшли до Кваліфікаційної комісії та прийняття рішень 
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про допуск осіб, що подали зазначені документи, до складання кваліфікаційного 

іспиту. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка зазначила, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшло 39 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.  Баликіна Дар’я Ігорівна  

2.  Бобеля Василь Романович 

3.  Бойчук Дмитро Ярославович 

4.  Вельган Олександр Миколайович 

5.  Гарасим Андрій Іванович 

6.  Груздєв Ігор Олександрович 

7.  Дерюжин Сергій Віталійович 

8.  Євпак Віктор Вікторович 

9.  Євпак Володимир Вікторович 

10.  Іванчук Дмитро Андрійович 

11.  Калажонок Іван Сергійович 

12.  Костенко Сергій Миколайович 

13.  Лимар Костянтин Євгенійович 

14.  Логвіненко Максим Дмитрович 

15.  Логуш Ігор Васильович 

16.  Любінецький Богдан Анатолійович 

17.  Милевська Ганна Олександрівна 

18.  Мірошник Євген Володимирович 

19.  Опенько Іван Анатолійович 
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20.  Орловський Михайло Євгенович 

21.  Попчук Руслан Вікторович 

22.  Приймак Оксана Олегівна 

23.  Самозвон Вадим Вячеславович 

24.  Свиридов Антон Олександрович 

25.  Сідей Микола Анатолійович 

26.  Старинський Юрій Павлович 

27.  Федорець Григорій Вікторович 

28.  Цехмістер Юрій Володимирович 

29.  Шевченко Олександр Вікторович 

30.  Шевчук Юлія Рафаелівна 

31.  Яні Яна Валеріївна 

32.  Яловенко Андрій Андрійович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11;  

«проти» -0; 

«утримались» - 0; 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити список. 

 

2. 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» 

та пунктом 4 розділу III Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, затвердженого 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.10.2021 

№ 317, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2021 року за 

№ 1583/37205: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові  Підстава 

1. Більчук Олександр Євгенійович 

– відсутня копія документа про вищу освіту за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 

магістра відповідно до закону; 

– відсутній документ, що підтверджує стаж роботи 

за спеціальністю не менше одного року. 

2. Голдиш Галина Іванівна 
- відсутня заява встановленого зразка із 

зазначенням напряму робіт;  
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- відсутній документ, що підтверджує стаж роботи 

за спеціальністю не менше одного року 

3. Касянчик Андрій Петрович 
відсутня заява встановленого зразка із зазначенням 

напряму робіт  

4. Лісецький Вячеслав Володимирович 

– відсутня заява встановленого зразка із 

зазначенням напряму робіт;  

– відсутній документ, що підтверджує стаж роботи 

за спеціальністю не менше одного року. 

5. Яловенко Андрій Андрійович 
відсутня копія документа про вищу освіту за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 

магістра відповідно до закону 

6. Яловенко Андрій Андрійович 
відсутня заява встановленого зразка із зазначенням 

напряму робіт 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

Окремо пропонується розглянути питання щодо допуску до складання 

кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-

геодезиста гр. Джусу Ярославу Михайловичу, в частині встановлення його 

стажу роботи за спеціальністю не менше одного року. Відповідно до 

представленої трудової книжки та військового квитка, гр. Джус Я.М. був 

військовим топографом, працював на посаді старшого інженера групи геодезії 

(3 місяці), інженером у вишукувальній партії № 2 Волинського філіалу 

«Укргіпроводгосп» (2 місяці) та на посаді інженера ОП «Волиньводпроект» 

(термін роботи не встановлено). 

Пропонується допустити до складання кваліфікаційного іспиту для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста гр. Джуса 

Ярослава Михайловича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8; 

«проти» -0; 

«утримались» -3; 

 

ВИРІШИЛИ: надати допуск гр.Джусу Ярославу Михайловичу до 

складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста. 

 

ІІІ.  Розгляд письмових звернень заінтересованих осіб, замовників 

топографо-геодезичних і картографічних робіт, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності стосовно професійної 

діяльності сертифікованих інженерів-геодезистів: 
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СЛУХАЛИ: 

 

1. Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга гр. Ситниченко Наталії 

Василівни від 13.01.2022 № б/н щодо порушення сертифікованим інженером – 

геодезистом Блінічкіним Андрієм Володимировичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 05.04.2013 №010513) законодавства у сфері топографо-

геодезичної і картографічної діяльності.  

 

Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Ольга Лахматова 

повідомила, що до Кваліфікаційної комісії надійшло письмове пояснення-

заперечення сертифікованого інженера – геодезиста Блінічкіна Андрія 

Володимировича. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Мацапула з мотивованим рішенням, який зазначив 

наступне.  

Встановлені під час розгляду звернення (скарги) обставини. 

У заяві Ситниченко Н. В. наведено факти, що Блінічкін А.В.  

незаконно перевів земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Київська 

область, с. Гатне, вул. Курганна, 10 з кадастровим номером 

3222481601:01:051:0284, яка належала на підставі договору купівлі-продажу 

Ситниченко Н.В., з приватної у комунальну власність, та присвоїв земельній 

ділянці новий кадастровий номер 3222481601:01:051:0016. По наведеному 

факту відкрито кримінальне провадження. По такій же схемі Блінічкін А.В 

переоформив ще 4 ділянки в с. Гатне.  

У своєму письмовому поясненні на скаргу Ситниченко Н.В. 

сертифікований інженер – геодезист Блінічкін Андрій Володимирович 

повідомляє, що 24 листопада 2020 року між ним, Блінічкіним А.В. та 

Захарченко А.І. був укладений договір № К22/2020-а про розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0.15 га, 

яка розташована на території с. Гатне Києво-Святошинського району Київської 

області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ- 02.01.) площею 0,1500 га 

із земель житлової та громадської забудови. 

Згідно діючого законодавства даний вид землевпорядної документації не 

передбачає та не є обов’язковим щодо залучення сертифікованого інженера-

геодезиста для виконання даного виду робіт, але геодезист був залучений для 

виконання кадастрової зйомки. 

11 жовтня 2021 згідно статті 186-1 Земельного кодексу України 

документацію було подано, за принципом екстериторіальності, для погодження 

до ГУ Держгеокадастру Рівненській області.  

19 жовтня 2021р. на підставі заяви ЗВ-9714632602021 експертом відділу № 1 

управління у Дубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Рівненській області Курчаба І. А. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Захарченко А.І. для будівництва і 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01.) площею 0,1511 га із земель житлової 

та громадської забудови, що розташована за адресою: Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Гатне, вулиця Курганна, був погоджений. Земельній 

ділянці присвоєно кадастровий номер 3222481601:01:051:0016. 

01 грудня 2021 року до Блінічкіна Андрія звернувся представник власника 

земельної ділянки, на яку було сформовано нову земельну ділянку за 

кадастровим номером 3222481601:01:051:0016. Представник власника 

стверджував що на ділянку є державний акт з кадастровим номером: 

3222481601:01:051:0284. На прохання зустрічі та підтвердження щодо наявності 

державного акту - було відмовлено. У вільному доступі інформація про 

державний акт, а також будь-яка інформація відносно того що ця земельна 

ділянка знаходиться у приватній власності - відсутня. 

Про існування даного державного акту Андрій Блінічкін дізнався від 

слідчого Чабанівського відділення поліції, Києво-Святошинського відділу 

поліції, ГУНП в Київській області, який його викликав у грудні 2021 для надання 

пояснень по справі. При зустрічі слідчій надав ксерокопію державного акту, та 

повідомив що земельна ділянка з кадастровим номером 3222481601:01:051:0016 

дійсно знаходиться у приватній власності. Спроба урегулювання конфлікту та 

усунення помилок у Державному земельному кадастрі з власником не можлива. 

У зв’язку з чим, а також з метою недопущення порушення прав та інтересів 

третіх осіб щодо володіння та користування земельними ділянками, земельну 

ділянку було перенесено до архівного шару, як така що сформована помилково. 

 

Мотиви, з яких ухвалено рішення. 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про землеустрій» 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 г) 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. 

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 51 Закону України «Про 

топографо-геодезичну і картографічну діяльність» топографо-геодезичні і 

картографічні роботи при здійсненні землеустрою виконуються особами, які 

отримали кваліфікаційний сертифікат інженера - землевпорядника відповідно 

до Закону України "Про землеустрій". 
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Відповідно до статті 5-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність», сертифіковані інженери-геодезисти несуть 

відповідальність за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних 

робіт (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт при здійсненні 

землеустрою). 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» кадастрові зйомки - комплекс робіт, спрямованих на 

вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів 

геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, 

кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення 

планів (карт), що служать основою для кадастрів. 

Згідно зі статтею 198 Земельного кодексу України: 

Кадастрові зйомки - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та 

відновлення меж земельних ділянок. 

Кадастрова зйомка включає: 

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки; 

б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та 

землекористувачами; 

в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості; 

г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження 

та обмеження щодо використання землі; 

Суть рішення за результатами розгляду звернення (скарги). 

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 Ситниченко Н.В не заявлено. 

З огляду на вищевикладене, в діях сертифікованого інженера геодезиста 

Блінічкіна Андрія Володимировича не вбачається порушення законодавства у 

сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: внести подання Держгеокадастру 

про анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Блінічкіна 

Андрія Володимировича (кваліфікаційний сертифікат від 05.04.2013 №010513). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1; 

«проти» - 10; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у внесенні подання Держгеокадастру про 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Блінічкіна 

Андрія Володимировича (кваліфікаційний сертифікат від 05.04.2013 

№010513). 
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ІV   Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації сертифікованим інженерам-

геодезистам. 

 

СЛУХАЛИ:   
 

Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка зазначила, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшли Протоколи стосовно проведення 

підсумкового контролю знань – іспиту слухачів курсів підвищення кваліфікації 

сертифікованих інженерів-геодезистів, а саме: 

 

10.02.2022 – ННВЦ «Охорона природних ресурсів та реформування 

земельних відносин» НУБіП; 

10.02.2022 – Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної 

освіти КНУБА»; 

15.02.2022 – Одеський державний аграрний університет; 

17.02.2022 – Національний університет «Львівська політехніка»; 

18.02.2022 – Львівський національний університет природокористування; 

21.02.2022 – Центр підвищення кваліфікації Університету новітніх 

технологій; 

21.02.2022 – Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка»; 

23.02.2022 – Білоцерківський національний аграрний університет 

(Інститут післядипломного навчання).  

 

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.  Андрієвський Володимир Петрович 

2.  Андрієнко Андрій Іванович  

3.  Артемович Дмитро Леонідович 

4.  Балицький Євген Олегович 

5.  Бараєв Сергій Валерійович 

6.  Білогривий Руслан Петрович 

7.  Бойко Олексій Анатолійович 

8.  Бортник Дмитро Віталійович 

9.  Брюховець Сергій Олександрович 

10.  Будилка Дмитро Всеволодович 
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11.  Ватралюк Назарій Степанович 

12.  Винник Олексій Юрійович 

13.  Висоцька Ольга Євгенівна 

14.  Вітко Дмитро Миколайович 

15.  Вовченко Олександр Євгенович 

16.  Гав'як Роман Васильович 

17.  Горлінський Юрій Петрович 

18.  Грушецький Олег Степанович 

19.  Дегтярьов Олексій Володимирович 

20.  Демчук Ярослав Васильович 

21.  Докієнко Олександр Олександрович 

22.  Донченко Роман Васильович 

23.  Дощечкін Олександр Іванович 

24.  Жигілій Олексій Костянтинович 

25.  Залозний Олександр Анатолійович  

26.  Іванов Генадій Михайлович 

27.  Ігнат Сергій Васильович 

28.  Кімаківський Олександр Антонович 

29.  Климус Андрій Ігорович 

30.  Коба Андрій Миколайович 

31.  Комарницький Тарас Богданович 

32.  Котченко Олег Михайлович 

33.  Кривошея Сергій Юрійович  

34.  Кріпак Олександр Андрійович 

35.  Лебеденко Ігор Валерійович 

36.  Лехман Сергій Петрович 

37.  Лобанов Андрій Ігорович 

38.  Лугвіщик Петро Юрійович 

39.  Лук'яненко Сергій Миколайович 

40.  Лях Любомир Степанович 

41.  Макаренко Ігор Миколайович 

42.  Малець Олексій Юрійович 

43.  Малецький Петро Олександрович 

44.  Малихін Микола Анатолійович 
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45.  Малюков Іван Олексійович 

46.  Мельник Сергій Вікторович 

47.  Мельничук Сергій Михайлович 

48.  Назарук Ярослав Степанович  

49.  Невечеря Микола Васильович 

50.  Олексійчук Станіслав Володимирович 

51.  Пархоменко Руслан Вячеславович 

52.  Ратушняк Дмитро Іванович 

53.  Салтанова Вікторія Вікторівна 

54.  Файзулліна Марьям Маратівна 

55.  Чеграхчи Михайло Геннадійович  

56.  Чернишов Олег Анатолійович 

57.  Шворак Юрій Володимирович 

58.  Шевчук Олександр Володимирович 

59.  Шеремет Сергій Іванович 

60.  Шкварько Анатолій Іванович 

61.  Школоберда Ярослав Юрійович  

 

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-геодезистам за 

напрямом «Основні геодезичні роботи»: 

 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Балицький Євген Олегович 

2.  Висоцька Ольга Євгенівна 

3.  Гаврилюк Каріна Анатоліївна 

4.  Каменєва Олена Сергіївна 

5.  Климус Андрій Ігорович 

6.  Лук'яненко Сергій Миколайович 

7.  Малихін Микола Анатолійович 

8.  Мельник Сергій Вікторович 

9.  Олексійчук Станіслав Володимирович 

10.  Величко Георгій Михайлович 
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Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-геодезистам за 

напрямом «Загальнодержавні топографічні знімання»: 

 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові 

1 Будилка Дмитро Всеволодович 

2 Висоцька Ольга Євгенівна 

3 Гав'як Роман Васильович 

4 Жигілій Олексій Костянтинович 

5 Файзулліна Марьям Маратівна 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11;  

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити вищезазначені списки та видати свідоцтва про 

підвищення кваліфікації інженерам-геодезистам за відповідними напрямами. 

 

V. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за відповідним 

напрямом. 

 

1) Склали кваліфікаційний іспит для отримання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста за відповідним напрямом 6 осіб, а саме: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  Акшамура Сергій Миколайович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2.  Гаєвий Роман Анатолійович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

3.  Гніденко Валентин Леонідович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

4.  Гордієнко Руслан Олександрович а) основні геодезичні роботи 

5.  Королюк Олександр Миколайович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

6.  Тарасюк Андрій Анатолійович  
а) основні геодезичні роботи; 

в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

 

2) Не склали кваліфікаційний іспит для отримання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста за відповідним напрямом 3 особи, а саме: 
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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 

 

________________________ 

 

Ольга ЛАХМАТОВА 

 

Секретар 

Кваліфікаційної  

комісії 

 

________________________ 

 

Ольга УХОВСЬКА 

 

№ 

з/п Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  

Дзюбенко Анастасія Валеріївна 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2.  
Сегейда Дмитро Іванович 

в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 
3.  

Шквир Іван Миколайович а) основні геодезичні роботи  


