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№ 3 

Опитані: Президент всеукраїнської громадської організації «Гільдія 

проектувальників у будівництві» (далі – Гільдія, ВУГіП) Брусан А.А., Перший віце-

президент ВУГіП Рубан Ю.Я. та інші члени Правління Гільдії, а саме: Кафієв К.П., 

Коломієць Д.М., Непомнящий О.М., Пащенко В.І., Потіха В.М., Стасюк М.В. 

Протокол опитування членів Правління ВУГіП додається (додаток 2). 

 

Порядок денний:  

1. Про заходи контролю за дотриманням інженерами-проектувальниками вимог  

чинного законодавства України та стандартів професійної діяльності ВУГіП щодо 

підвищення ними кваліфікації один раз на п’ять років та відсутність перерви у роботі за 

фахом понад три роки. 

 

Керуючись вимогами Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку проведення 

професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних 

із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою КМ України «Деякі 

питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), 

пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» від 23.05.2011 № 554, стандарту 

професійної діяльності 2 «Контроль за дотриманням членами всеукраїнської громадської 

організації «Гільдія проектувальників у будівництві» стандартів професійної діяльності» 

та стандарту професійної діяльності 3 «Відшкодування збитків, завданих споживачам 

унаслідок виконання (надання) членами всеукраїнської громадської організації «Гільдія 

проектувальників у будівництві» робіт (послуг) неналежної якості», прийнятих рішенням 

Правління ВУГіП від 04.07.2014 № 10, статутом ВУГіП, затвердженим Конференцією 

ВУГіП (протокол від 12.12.2016 № 12), Правління ВУГіП одноголосно 

 

В И Р І Ш И Л О: 

1. Запровадити подання шляхом верифікації інженерами-проектувальниками 

повідомлення про здійснення ними професійної діяльності за кваліфікаційним 

сертифікатом за формою, що додається (додаток 1). 

2. Організувати проведення для осіб, які виявили бажання: 
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2.1. професійну атестацію інженерів-проектувальників, які мають перерву за фахом 

понад три роки, в установленому порядку; 

2.2. періодичне підвищення кваліфікації інженерів-проектувальників, які повинні 

підвищувати свою кваліфікацію не рідше ніж один раз на п’ять років за відповідними 

програмами за напрямом професійної атестації.  

3. Виконавчому директору ВУГіП: 

3.1. забезпечити регулярне оновлення програм підвищення кваліфікації інженерів-

проектувальників з метою їх удосконалення; 

3.2. здійснити заходи із визначення суб’єктів господарювання, що будуть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

проводити за відповідними програмами підвищення кваліфікації інженерів-

проектувальників, які повинні підвищувати свою кваліфікацію не рідше ніж один раз на 

п’ять років; 

3.3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Гільдії інформацію про необхідність 

періодичного (раз на п’ять років) підвищення кваліфікації або професійної атестації у разі 

перерви за фахом понад три роки; 

3.4. розробити та подати на розгляд Правління ВУГіП зміни до Регламенту 

Атестаційної архітектурно-будівельної комісії всеукраїнської громадської організації 

«Гільдія проектувальників у будівництві» щодо порядку прийняття за результатами 

проведених заходів контролю рішення про подальше здійснення інженером-

проектувальником професійної діяльності за отриманим ним кваліфікаційним 

сертифікатом та внесення відповідних відомостей до реєстру атестованих осіб. 

5. Керівникам відокремлених підрозділів ВУГіП: 

5.1. організувати подання шляхом верифікації інженерами-проектувальниками до 

відповідного відокремленого підрозділу ВУГіП за його місцем знаходження повідомлення 

про здійснення ними професійної діяльності за кваліфікаційним сертифікатом за 

встановленою формою;  

5.2. в день подання інженером-проектувальником повідомлення про здійснення ним 

професійної діяльності за кваліфікаційним сертифікатом надсилати скан-копію форми на 

електронну адресу ВУГіП: office@vugip.org.ua; 

5.3. щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, якщо іншу 

періодичність не буде встановлено Правлінням ВУГіП, надсилати до ВУГіП у письмовій 

формі узагальнюючий звіт про результати здійснення заходів контролю та додані до нього 

повідомлення інженерів-проектувальників для долучення до особових справ інженерів-

проектувальників. 

 

 

Президент                                                                                                                   А.А. Брусан 


