
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката  

інженера-геодезиста 
 

                                  Протокол засідання № 5 

 

     25.08.2022                                                                                          м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Лахматова Ольга, Уховська Ольга,  

Чмутова Людмила, Захаренко Олександр,  

Жолобецька Ганна, Рябчій Владислав, 

Захарчук Сергій (онлайн), 

Комаринська Галина (онлайн), 

Мацапула Сергій (онлайн), Попович Юлія 

(онлайн), Смольніков Олександр (онлайн), 

Кулініч Олег (онлайн), Мартин Андрій 

(онлайн), Матвєєв Павло (онлайн), 

Репецький Андрій (онлайн) Федишин 

Михайло (онлайн), Залозний Олександр 

(онлайн), Фоменко В’ячеслав (онлайн), 

Янчук Володимир (онлайн) 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

Костів Михайло 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка запропонувала 

затвердити такий порядок денний. 

 

Порядок денний: 

 

І. Обрання голови Кваліфікаційної комісії. 
 

ІІ. Обрання секретаря Кваліфікаційної комісії. 
 

IІІ.  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. 

ІV. Розгляд звернення гр. Маслової Світлани Ігорівни від 28.07.2022 щодо 

видачі дублікатів кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста та 

свідоцтва про підвищення кваліфікації інженера-геодезиста. 
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V. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за відповідним 

напрямом. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний. 

 

І. Обрання голови Кваліфікаційної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Лахматову Ольгу, яка зазначила, що відповідно до частини одинадцятої 

статті 51, абзацу п’ятого частини шостої статті 53 Закону України «Про 

топографо-геодезичну і картографічну діяльність», керуючись Положенням 

про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

враховуючи наказ Держгеокадастру від 14.07.2022 № 188 «Про надання 

громадській організації «Асоціація сертифікованих геодезистів України» 

статусу саморегулівної організації» та наказ Держгеокадастру від 20.07.2022 

№ 195 «Про надання громадській організації «Всеукраїнська спілка 

сертифікованих інженерів-геодезистів» статусу саморегулівної організації», 

наказом Держгеокадастру від 16.08.2022 № 234 «Про затвердження складу 

Кваліфікаційної комісії з питань видачі та анулювання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста» затверджено склад Кваліфікаційної комісії з 

питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

геодезиста.  

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: 

Матвєєв Павло запропонував обрати головою Кваліфікаційної комісії Ольгу 

Лахматову. 

Рябчій Владислав підтримав таку пропозицію та теж пропонує обрати 

головою Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову. 

Пропозицій по іншим кандидатурам не надійшло. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: обрати головою Кваліфікаційної 

комісії Лахматову Ольгу. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1; 

 

ВИРІШИЛИ: обрати головою Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову. 

 

ІІ. Обрання секретаря Кваліфікаційної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка зазначила, що згідно 

Порядку роботи Кваліфікаційної з питань видачі та анулювання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста секретар Комісії здійснює 

прийом та реєстрацію документів, які надійшли на розгляд, забезпечує 

оформлення документів, веде протокол засідання Кваліфікаційної комісії та 

здійснює інші повноваження передбачені цим Порядком.  

У зв’язку з цим, запропонувала кандидатуру члена комісії Уховську Ольгу, 

як таку, що добре обізнана з такою роботою. 

Пропозицій по іншим кандидатурам не надійшло. 

 

Пропозиція поставлена на голосування: обрати секретарем Кваліфікаційної 

комісії Уховську Ольгу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18;  

«проти» -0; 

«утримались» - 1; 

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем Кваліфікаційної комісії Уховську Ольгу. 

 

ІІІ. 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 9 заяв від фізичних осіб про допуск до 

складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката 

інженера-геодезиста.  

 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Допустити нижченаведених фізичних осіб до складання іспиту для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста: 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Лимар Костянтин Євгенійович 

2.  Михальчук Максим Володимирович 

3.  Полтавець Ірина Михайлівна 

4.  Самозвон Вадим Вячеславович 

5.  Стулень Ярослав Віталійович 

 

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. Грудійов Станіслав Євгенович 
відсутня заява встановленого зразка із 

зазначенням напряму робіт 

2. Крутько Олексій Ігорович 

відсутня заява встановленого зразка із 

зазначенням напряму робіт; відсутній 

документ, що підтверджує стаж роботи 

за спеціальністю не менше одного року 

3. Мамалига Петро Васильович 
відсутня заява встановленого зразка із 

зазначенням напряму робіт 

4. Цвігун Анатолій Іванович 
відсутній документ, що підтверджує 

стаж роботи за спеціальністю не менше 

одного року 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 
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ІV.  Розгляд звернення гр. Маслової Світлани Ігорівни від 28.07.2022 щодо 

видачі дублікатів кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста та 

свідоцтва про підвищення кваліфікації інженера-геодезиста. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Кваліфікаційної комісії Лахматову О. В., яка зазначила, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшло звернення гр. Маслової Світлани Ігорівни         

від 28.07.2022 щодо видачі, у зв’язку із втратою, дублікатів таких документів, а 

саме: 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста від 29.11.2013 

№ 012075, виданого відповідно до рішення Кваліфікаційної комісії з питань 

видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста 

(протокол № 21 від 21.11.2013) видача якого здійснювалася на базі державного 

вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»; 

свідоцтва про підвищення кваліфікації сертифікованого інженера-

геодезиста за напрямом «Інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання» серії ПК № 24091786/0015-21, 

виданого відповідно до рішення Кваліфікаційної комісії з питань видачі та 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста (протокол № 5 

від 22.12.2021) видача якого здійснювалася на базі Університету новітніх 

технологій. 

Статтею 51 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність» визначено, що видача кваліфікаційного сертифіката особам, які 

склали кваліфікаційний іспит, видача свідоцтва про підвищення кваліфікації, а 

також їх дублікатів здійснюється закладом вищої освіти, на базі якого 

складається кваліфікаційний іспит або підвищується кваліфікація за рішенням 

Кваліфікаційної комісії. 

Пропозиція поставлена на голосування: прийняти рішення про видачу: 

гр. Масловій Світлані Ігорівні навчальним закладом – Національний гірничий 

університет дубліката кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста          

від 29.11.2013 № 012075 та навчальним закладом – Університет новітніх 

технологій свідоцтва про підвищення кваліфікації сертифікованого інженера-

геодезиста за напрямом «Інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання» від 24.12.2021 серії ПК 

№ 24091786/0015-21  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: здійснити видачу гр. Масловій Світлані Ігорівні 

навчальним закладом – Національний гірничий університет дубліката 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста від 29.11.2013 № 012075 

та навчальним закладом – Університет новітніх технологій свідоцтва про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14?find=1&text=%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82#w1_2
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підвищення кваліфікації сертифікованого інженера-геодезиста за 

напрямом «Інженерні вишукування для будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання» від 24.12.2021 серії ПК № 24091786/0015-21. 

 

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 8 осіб, а саме: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  Бігун Микола Віталійович 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

2.  Замула Олег Анатолійович 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

3.  Кобрін Сергій Миколайович 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

4.  Коновалов Єгор Андрійович 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

5.  Людва Олександр Леонідович 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

6.  
Нікологорський Станіслав 

Олександрович 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

7.  Пострибайло Олег Володимирович 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

8.  Хоменко Володимир Миколайович 

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 3 особи, а саме: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  

Гайкін Дмитро Володимирович 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

2.  

Муза Сергій Григорович 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

3.  
Тараспольський Володимир 

Володимирович 

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 

 


