
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката  

інженера-геодезиста 
 

                                  Протокол засідання № 3 

 

     30.06.2022                                                                                          м. Київ 

 

Присутні члени Кваліфікаційної 

комісії: 

 

Лахматова Ольга, Уховська Ольга, 

Чмутова Людмила, Рябчій Владислав, 

Жолобецька Ганна, Мацапула Сергій, 

Смольніков Олександр (онлайн), 

Мартин Андрій (онлайн),  

Захарчук Сергій (онлайн),  

Лаврентієв Віктор (онлайн), 

Матвєєв Павло (онлайн) 

Відсутні члени Кваліфікаційної 

комісії: 

 

Комаринська Галина, Костів Михайло, 

Мязіна Юлія, Соколов Павло  

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка запропонувала 

затвердити такий порядок денний. 

 

Порядок денний: 

 

І. 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. 

 

II. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за відповідним 

напрямом. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний. 
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І. 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. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка зазначила, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшло 7 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.  Кулик Павло Володимирович  

2.  Коротін Віталій Олександрович 

3.  Людва Олександр Леонідович 

4.  Захаренко Олександр Вікторович 

 

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: 
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№ 

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

1. Загоруй Олег Валерійович 
відсутня заява встановленого зразка із зазначенням 

напряму робіт  

2. Замула Олег Анатолійович 
відсутня заява встановленого зразка із зазначенням 

напряму робіт  

3. Муза Сергій Григорович відсутня заява встановленого зразка із зазначенням 

напряму робіт  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

ІІ. 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 8 осіб, а саме: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  Баликіна Дар’я Ігорівна 

б) загальнодержавні топографічні 

знімання; 

в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2.  Джус Ярослав Михайлович а) основні геодезичні роботи 

3.  Опенько Іван Анатолійович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

4.  Орловський Михайло Євгенович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

5.  Приймак Оксана Олегівна 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

6.  Цехмістер Юрій Володимирович в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

7.  Шевченко Олександр Вікторович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

8.  Шевчук Юлія Рафаелівна 
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 5 осіб, а саме: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  Лимар Костянтин Євгенійович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2.  Логвіненко Максим Дмитрович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

3.  Любінецький Богдан 

Анатолійович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

4.  Самозвон Вадим Вячеславович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

5.  Федорець Григорій Вікторович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

 
 

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 

 


