
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката  

інженера-геодезиста 
 

                                  Протокол засідання № 7 

 

     27.10.2022                                                                                          м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Лахматова Ольга, Уховська Ольга,  

Чмутова Людмила (онлайн), Захаренко 

Олександр (онлайн), Рябчій Владислав(онлайн), 

Захарчук Сергій (онлайн), Попович Юлія 

(онлайн), Кулініч Олег (онлайн), Комаринська 

Галина (онлайн), Мартин Андрій (онлайн), 

Репецький Андрій (онлайн), Федишин Михайло 

(онлайн), Смольніков Олександр (онлайн)  

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

Жолобецька Ганна, Залозний Олександр, Костів 

Михайло, Мацапула Сергій, Матвєєв Павло, 

Фоменко В’ячеслав, Янчук Руслан 

 

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 протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації сертифікованим інженерам-

геодезистам. 

ІII. Проведення кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають 

отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за відповідним 

напрямом. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; 

«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 9 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.  Васко Іштван Іштванович 

2.  Грицюк Тетяна Юріївна 

3.  Жиленко Михайло Олександрович 

4.  Муза Сергій Григорович 

5.  Пархоменко Владислав Володимирович 

6.  Санфіров Леонід Васильович 

7.  Тараспольський Володимир Володимирович 

8.  Усик Роман Миколайович 

9.  Федінчик Володимир Миколайович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

II. Розгляд протоколів від навчальних закладів та прийняття рішення про 

видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації сертифікованим інженерам-

геодезистам. 

 

СЛУХАЛИ:   
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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: 

 

24.10.2022 – Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної 

освіти Львівського національного університету 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.  Ніколаєнко Ярослав Васильович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13;  

«проти» - 0; 

«утримались» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити вищезазначений список та видати свідоцтва про 

підвищення кваліфікації інженерам-геодезистам за відповідними напрямами. 

 

ІІІ. 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 9 осіб, а саме: 
 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1 Бойчук Дмитро Ярославович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2 Бочковський Роман Андрійович а) основні геодезичні роботи 

3 Грудійов Станіслав Євгенович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

4 Кущ Дмитро Іванович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

5 Логвіненко Максим Дмитрович в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

6 Мудрий Петро Олександрович а) основні геодезичні роботи 

7 Сахно Роман Сергійович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 
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8 Свістунов Ігор Сергійович 
в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

9 Якобчук Тарас Володимирович 

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 4 осіб, а саме: 
 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1 Жолобко Ігор Миколайович 
а) основні геодезичні роботи;  

в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2 Сідей Микола Анатолійович в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

3 Цвігун Анатолій Іванович а) основні геодезичні роботи 

4 Чигер Роман Петрович 
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 

 


