
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката  

інженера-геодезиста 
 

                                  Протокол засідання № 8 

 

     30.11.2022                                                                                          м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

 

Лахматова Ольга, Чмутова Людмила, 

Жолобецька Ганна, Рябчій Владислав, 

Захаренко Олександр (онлайн), 

Мацапула Сергій (онлайн), Захарчук Сергій 

(онлайн), Попович Юлія (онлайн), Кулініч 

Олег (онлайн), Мартин Андрій (онлайн), 

Матвєєв Павло (онлайн), Репецький Андрій 

(онлайн), Смольніков Олександр (онлайн), 

Федишин Михайло (онлайн), Янчук Руслан 

(онлайн) 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної комісії: 

Залозний Олександр, Комаринська Галина, 

Костів Михайло, Уховська Ольга, Фоменко 

В’ячеслав 

 

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 Сергієнка Олександра Івановича від 31.08.2022 щодо порушення 

сертифікованим інженером – геодезистом Павленко Юлією Миколаївною 

(кваліфікаційний сертифікат від 12.03.2020 № 014264) 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» - 15; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити такий 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. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову Кваліфікаційної комісії Ольгу Лахматову, яка зазначила, що до 

Кваліфікаційної комісії надійшло 10 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.  Гайкін Дмитро Володимирович 

2.  Голеніщев Ігор Євгенійович 

3.  Нагалюк Ольга Олександрівна 

4.  Німкович Роман Святославович 

5.  Прищепа Сергій Володимирович 

6.  Пронь Сергій Вікторович 

7.  Сидоренко Олександр Миколайович 
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8.  Суслов Сергій Ігорович 

9.  Якимів Іван Васильович 

 

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. Сакур Олександр Степанович 
відсутня заява встановленого зразка 

із зазначенням напряму робіт 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити списки. 

 

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 Сергієнка Олександра Івановича 

від 31.08.2022 щодо порушення сертифікованим інженером – геодезистом 

Павленко Юлією Миколаївною (кваліфікаційний сертифікат від 12.03.2020 

№ 014264) законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності.  
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Разом з тим, голова Кваліфікаційної комісії Ольга Лахматова 

повідомила, що до Кваліфікаційної комісії заперечення від сертифікованого 

інженера – геодезиста Павленко Юлії Миколаївни не надходило.  

 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Мартин з мотивованим рішенням, який зазначив 

наступне.  

Встановлені під час розгляду звернення (скарги) обставини 

Громадянин Сергієнко О.І. у скарзі до Кваліфікаційної комісії з питань 

видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера- 

землевпорядника, просить анулювати кваліфікаційні сертифікати працівників 

та керівника приватного підприємства «Землевпорядна фірма» гр. Агаханян 

Світлани Григорівни, Єрьоменко Ірини Олегівни, а також сертифікованого 

інженера-геодезиста Павленко Юлії Миколаївни. 

На думку скаржника згадані особи несуть персональну відповідальність 

за «розроблення проектів та відповідність проектів чинному законодавству», 

чим завдано істотної шкоди та порушено право мешканців міста на відпочинок 

та проведення дозвілля. 

Скаржник вказує, що в м. Ромни Сумської області відбулося порушення 

земельного законодавства, яке виразилося у незаконній передачі двох 

земельних ділянок з комунальної власності у приватну власність для 

індивідуального садівництва (ділянки із кадастровим номером 

5910700000:01:002:0243 та 5910700000:01:002:0244). При цьому 

ПП «Землевпорядна фірма», керівником якої являється гр. Агаханян С.Г., було 

розроблено проекти землеустрою щодо відведення даних земельних ділянок від 

02.03.2021 року. Скаржник вказує, що, на його думку, ці проекти не 

відповідають діючому генеральному плану м. Ромни Сумської області, а також 

порушують режим зон охорони пам’яток Державного історико-культурного 

заповідника «Посулля». 

Мотиви, з яких ухвалено рішення 

За результатами аналізу скарги громадянина Сергієнко О.І. встановлено 

наступне: 

1. Скаржником не наведено жодного факту порушення сертифікованим 

інженером-геодезистом Павленко Юлією Миколаївною законодавства у сфері 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності, нормативно-технічних 

документів, норм і правил у сфері топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності, натомість скарга фокусується на недоліках (на думку скаржника) 

документації із землеустрою. 

2. Відповідно до статті 5-1 Закону України Закон України від 23.12.1998 

№ 353-XIV «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». 

З урахуванням зазначеного вище пропонується відмовити у задоволенні 

звернення щодо анулювання кваліфікаційного сертифікату інженера-
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геодезиста Павленко Юлії Миколаївни (кваліфікаційний сертифікат інженера-

геодезиста № 014264 від 12.03.2020). 

Суть рішення за результатами розгляду звернення (скарги). 

Пропозиція поставлена на голосування: внести подання Держгеокадастру 

про анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Павленко 

Юлією Миколаївною (кваліфікаційний сертифікат від 12.03.2020 

№ 014264). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0; 

«проти» - 15; 

«утримались» - 0; 

 

ВИРІШИЛИ: відмовити у внесенні подання Держгеокадастру про 

анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста Павленко 

Юлії Миколаївни (кваліфікаційний сертифікат від 12.03.2020 № 014264). 
 

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: 

 

08.11.2022 – Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. 

 

Пропозиція:  

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-

геодезистам за напрямом «Інженерні вишукування для будівництва та 

великомасштабні топографічні знімання»: 

 

№ 

з/п 
 

1.  Лепей Руслана Володимирівна 

2.  Махно Захар Іванович 

3.  Шишкін Олександр Валерійович 

 

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким інженерам-

геодезистам за напрямом «Основні геодезичні роботи»: 
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№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові 

1 Братченко Тетяна Миколаївна 

2 Лепей Руслана Володимирівна 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15;  

«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 6 осіб, а саме: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1.  

Грицюк Тетяна Юріївна в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

2.  

Васко Іштван Іштванович б) загальнодержавні топографічні 

знімання; 

в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

3.  
Жиленко Михайло 

Олександрович 

а) основні геодезичні роботи 

4.  

Муза Сергій Григорович в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

5.  

Усик Роман Миколайович в) інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні 

топографічні знімання 

6.  

Федінчик 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 
Пархоменко Владислав 

Володимирович 

в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2 
Санфіров Леонід Васильович 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 

 

 


