
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

з питань видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката  

інженера-геодезиста 
 

                                  Протокол засідання № 9 

 

     21.12.2022                                                                                          м. Київ 

 

Присутні члени 

Кваліфікаційної 

комісії: 

 

Лахматова Ольга, Уховська Ольга, Чмутова 

Людмила, Захаренко Олександр, Жолобецька Ганна, 

Рябчій Владислав, Залозний Олександр (онлайн), 

Кулініч Олег (онлайн), Мацапула Сергій (онлайн), 

Мартин Андрій (онлайн), Матвєєв Павло (онлайн), 

Попович Юлія (онлайн), Смольніков Олександр 

(онлайн), Федишин Михайло (онлайн) 

Відсутні члени 

Кваліфікаційної 

комісії: 

Захарчук Сергій, Комаринська Галина, Костів 

Михайло, Репецький Андрій, 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» - 14; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити 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 6 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.  Колєснік Сергій Васильович 

2.  Лиско Богдан Олегович 

3.  Ліпчук Максим Богданович 

4.  Сакур Олександр Степанович 

5.  Сенченко Юрій Володимирович 

6.  Шестак Сергій Юрійович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14; 

«проти» -0; 

«утримались» -0; 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити зазначений список. 

 

II. 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: 
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– протокол Національного університету водного господарства та 

природокористування від 14.12.2022 №53-І/Г; 

- протокол НТУ «Дніпровська політехніка» від 16.12.2022 № 2-2022-12; 

- протокол ННВЦ «Охорона природних ресурсів та реформування 

земельних відносин» від 19.12.2022 №5. 

 

Пропозиція:  

Видати свідоцтва про підвищення кваліфікації таким сертифікованим 

інженерам-геодезистам за напрямом «Інженерні вишукування для 

будівництва та великомасштабні топографічні знімання»: 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Гава Іван Михайлович 

2.  Рудаков Павло Олексійович 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14;  

«проти» - 0; 

«утримались» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити зазначений список та видати свідоцтва про 

підвищення кваліфікації інженерам-геодезистам за напрямом «Інженерні 

вишукування для будівництва та великомасштабні топографічні знімання». 

 

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 5 осіб, а саме: 
 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1 
Голеніщев Ігор Євгенійович в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2 
Нагалюк Ольга Олександрівна в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

3 
Німкович Роман Святославович в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

4 
Прищепа Сергій Володимирович 

 
б) загальнодержавні топографічні знімання 

5 Сидоренко Олександр 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 2 особи, а саме: 
 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові Напрями 

1 
Пронь Сергій Вікторович в) інженерні вишукування для будівництва 

та великомасштабні топографічні знімання 

2 
Суслов Сергій Ігорович 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 

 


