
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката  

інженера-геодезиста 
 

                                  Протокол засідання № 6 

 

     29.09.2022                                                                                          м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Лахматова Ольга, Уховська Ольга,  

Чмутова Людмила, Захаренко Олександр,  

Жолобецька Ганна, Рябчій Владислав, 

Мацапула Сергій, Захарчук Сергій (онлайн), 

Попович Юлія (онлайн), Кулініч Олег 

(онлайн), Мартин Андрій (онлайн), 

Матвєєв Павло (онлайн), Репецький Андрій 

(онлайн), Залозний Олександр (онлайн), 

Фоменко В’ячеслав (онлайн), Костів 

Михайло (онлайн), Янчук Руслан (онлайн) 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

Комаринська Галина, Смольніков 

Олександр, Федишин Михайло 

 

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. 

IІ.  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 адвоката Олійник Ксенії Олегівни від 26.08.2022 № 26/08-01 

щодо порушення сертифікованим інженером – геодезистом Тромсою Сергієм 

Вікторовичем (кваліфікаційний сертифікат від 11.09.2015 № 010893) 

законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.  
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ІII. 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» - 16; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний. 

(Андрій Мартин не приймав участь у голосуванні). 

 

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 19 заяв від фізичних осіб про допуск до 

складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката 

інженера-геодезиста.  

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Допустити нижченаведених фізичних осіб до складання іспиту для 

отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста: 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Білоус Олег Володимирович 

2.  Бойчук Дмитро Ярославович 

3.  Бочковський Роман Андрійович 

4.  Бучок Роман Петрович 

5.  Грудійов Станіслав Євгенович 

6.  Жолобко Ігор Миколайович 

7.  Кущ Дмитро Іванович 
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8.  Логвіненко Максим Дмитрович 

9.  Мудрий Петро Олександрович 

10.  Сахно Роман Сергійович 

11.  Свістунов Ігор Сергійович 

12.  Сідей Микола Анатолійович 

13.  Цвігун Анатолій Іванович 

14.  Чигер Роман Петрович 

15.  Якобчук Тарас Володимирович 

 

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. Діденко Вадим Володимирович 

відсутня копія документа про вищу освіту 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або магістра відповідно до 

закону. 

2. Німкович Роман Святославович 
відсутній документ, що підтверджує стаж 

роботи за спеціальністю не менше одного 

року 

3 Усик Роман Миколайович 
відсутня заява встановленого зразка із 

зазначенням напряму робіт 

4 Шаїмов Тимур Пенжиєвич 

відсутня копія документа про вищу освіту 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або магістра відповідно до 

закону. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16; 

«проти» -0; 
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«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

(Андрій Мартин не приймав участь у голосуванні). 

 

IІ.  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: 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка повідомила, 

що до Кваліфікаційної комісії надійшла скарга адвоката Олійник Ксенії 

Олегівни від 26.08.2022 № 26/08-01 щодо порушення сертифікованим 

інженером – геодезистом Тромсою Сергієм Вікторовичем (кваліфікаційний 

сертифікат від 11.09.2015 № 010893) 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 Тромси Сергія 

Вікторовича. 

 

ВИСТУПИЛИ: Владислав Рябчій з мотивованим рішенням, який зазначив 

наступне.  

До Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

надійшла скарга від адвоката Олійник Ксенії Олегівни, яка звернулась у зв’язку 

з наданням нею правової допомоги адвокатському бюро «ВАСИЛИКА В.В.». 

Дане адвокатське бюро є власником нерухомого майна, що розташоване за 

адресою вул. Храпачанська, буд. 70, м. Біла Церква Білоцерківського району 

Київської області, а саме: нежитлова будівля літ. «Л» 275,4 м2 та нежитлова 

будівля літ. «К» 292,9 м2. Відповідні відомості містяться в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно та підтверджується Витягами від 05.06.2020 

№ 211625758 і № 211630233. Право власності адвокатського бюро 

«ВАСИЛИКА В.В.» також підтверджуються свідоцтвами про придбання 

нерухомого майна на аукціоні № 1-655 і № 1-656. 

На підставі договору на виконання робіт від 23.04.2021 № 4600020638 та 

рішення Білоцерківської міської ради від 02.09.2021 № 1442-16-VIII ТОВ 

«Земфонд» був розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

енергії під ПС 110/35/10 кВт «Сільмаш», код згідно з КВЦПЗ – 14.02 ПрАТ 
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«ДТЕК Київські регіональні електромережі», що розташована в м. Біла Церква, 

вул. Храпачанська. Земельна ділянка була зареєстрована в ДЗК з кадастровим 

номером 3220455500:07:005:0020. 

Сертифікованим інженером-геодезистом Тромсою Сергієм Вікторовичем 

разом з представником ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» були 

виконані геодезичні обміри земельної ділянки, територія якої закрита, 

охороняється та повністю огороджена парканом, поверх якого розміщено 

колючий дріт. Було встановлено, що площа ділянки відповідає заявленому в 

технічному завданні замовником і складає 0,9910 га, на ділянці розташовані 2 

нежитлові будівлі ОПУ та РУ з площами 276,4 і 283,2 м2 за адресою м. Біла 

Церква, вул. Храпачанська, 70 д, що відповідає технічному паспорту, наданому 

замовником, та 3 підстанції відповідно 110/35/10 кВт, що відповідає балансовій 

довідці та іншим майновим документам, що надав замовник. За результатам 

виконання робіт сертифікованим інженером-геодезистом було підготовлені та 

передані інженеру-землевпоряднику Гуку А.Ф. відповідні матеріали для 

подальшого розроблення проекту.  

Даний проект землеустрою до сих пір не затверджений Білоцерківською 

міською радою, а цей вид документації із землеустрою не передбачає у своєму 

складі матеріали, за які може нести відповідальність сертифікований інженер-

геодезист. 

Враховуючи наведене вище, в діях сертифікованого інженера-геодезиста 

Тромси Сергія Вікторовича немає порушення законодавства у сфері топографо-

геодезичної та картографічної діяльності.  

Від сертифікованого інженера-геодезиста Тромси Сергія Вікторовича 

надійшло заперечення, у якому він повторно наголошує, що скарга безпідставна 

і не відповідає дійсності. 

Мотиви, з яких ухвалено рішення. 

Кваліфікаційною комісією з питань видачі та анулювання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста 28.07.2022 р. (протокол № 4) 

вже розглядалась скарга адвоката Олійник Ксенії Олегівни щодо анулювання 

кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста Тромси Сергія Вікторовича. 

Оскільки в діях сертифікованого інженера-геодезиста Тромси Сергія 

Вікторовича не було встановлено порушення законодавства у сфері топографо-

геодезичної та картографічної діяльності, то члени Кваліфікаційної комісії 

одноголосно відмовили у поданні до Держгеокадастру щодо анулювання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Тромси Сергія Вікторовича. 

З урахуванням зазначеного вище і повторного звернення (скарги) 

пропонується відмовити у зверненні з поданням до Держгеокадастру щодо 

анулювання кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста Тромси Сергія 

Вікторовича (кваліфікаційний сертифікат № 010893 від 11.09.2015), оскільки в 

скарзі не наведеного нових обставин та фактів порушення. 

Суть рішення за результатами розгляду звернення (скарги). 

Пропозиція поставлена на голосування: внести подання Держгеокадастру 

про анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Тромси 

Сергія Вікторовича (кваліфікаційний сертифікат від 11.09.2015 № 010893). 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 17; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у внесенні подання Держгеокадастру про 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Тромси Сергія 

Вікторовича (кваліфікаційний сертифікат від 11.09.2015 № 010893) 
 

ІII. 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: 
 

23.09.2022 – ННВЦ «Охорона природних ресурсів та реформування 

земельних відносин» НУБіП; 

27.09.2022 – Львівський національний університет природокористування. 

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.  Гошта Іван Вікторович 

2.  Костенко Олександр Миколайович 

3.  Лозинський Володимир Мар’янович 

4.  Саєнко Наталя Олександрівна 

5.  Тарасюк Олександр Іванович 

6.  Яцюта Віктор Вікторович  

 

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-

геодезистам за напрямом «Загальнодержавні топографічні знімання»: 

 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові 

1 Сеідов Малла Сеідахмедович 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17;  

«проти» - 0; 

«утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: затвердити вищезазначені списки та видати свідоцтва про 

підвищення кваліфікації інженерам-геодезистам за відповідними напрямами 

 

ІV. 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 5 осіб, а саме: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  Маховський Іван Олександрович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2.  Михальчук Максим Володимирович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

3.  Полтавець Ірина Михайлівна 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

4.  Самозвон Вадим Вячеславович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

5.  Стулень Ярослав Віталійович 
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 

 


