МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 278-83-90, тел. (044) 284-05-54,
278-82-90; e-mail: minregion@minregion.gov.ua, сайт: www.minregion.gov.ua;
код згідно з ЄДРПОУ 37471928
_________________ № _______________

на № _______________ від_______________

Експертні організації
(за списком)
Міністерство розвитку громад та територій України на звернення суб’єктів
містобудівної діяльності щодо використання виданих раніше кваліфікаційних
сертифікатів виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням
об’єктів архітектури, що не містять інформації про кваліфікаційну категорію
виконавця та клас наслідків (відповідальності) об’єкта, повідомляє.
Відповідно до п. 14 Порядку проведення професійної атестації виконавців
окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554,
виконавці, які одержали кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати
роботи (послуги) щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності), що
визначаються кваліфікаційними вимогами, які діють на час виконання робіт
(послуг) для відповідної або нижчої категорії працівників.
Критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють
експертизу проектів будівництва, затверджені наказом Мінрегіону від
15.08.2017 № 204, зареєстрованим у Мін’юсті 18 вересня 2017 р. за №
1140/31008, містять вимогу щодо укомплектованості експертної організації
експертами, що відповідають вимогам статті 17 Закону України «Про
архітектурну діяльність» та мають кваліфікаційний сертифікат, який
підтверджує спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу
наслідків (відповідальності).
Пунктом 101 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11.05.2011 № 560, установлено, що експерти та інші фахівці можуть
проводити експертизу об’єктів класу наслідків (відповідальності), що
визначені кваліфікаційними вимогами, які діють на час укладення договору про
проведення експертизи для відповідної або нижчої категорії працівників.
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск
64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») для професії
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«експерт будівельний» прийнято чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання.
При цьому для більшості професійних спеціалізацій кваліфікаційні категорії
установлено залежно від класу наслідків (відповідальності) об’єктів, щодо
яких виконуються роботи (послуги). Так, провідний експерт будівельний має
право виконувати роботи (послуги) щодо об’єктів класу наслідків СС3 та
нижчого, експерт І категорії – щодо об’єктів класу наслідків СС2 та СС1, ІІ
категорії – щодо СС1.
Кваліфікаційні сертифікати, видані до набрання чинності зміною № 8 до
Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій фахівців,
затвердженою наказом Мінрегіону від 27.01.2014 № 26, не містять інформації
про кваліфікаційну категорію виконавця та клас наслідків (відповідальності)
об’єкта та не можуть використовуватися при виконанні робіт (послуг) щодо
об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 і СС3. При цьому пунктом 2
постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання
професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із
створенням об'єктів архітектури» установлено, що виконавці які отримали
кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р. можуть за результатами
проходження професійної атестації отримати кваліфікаційний сертифікат вищої
категорії за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт
(послуг).
Додатком 4 до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у
сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.06.2021 № 681, передбачається можливість застосовувати видані до 1 січня
2016 р. кваліфікаційні сертифікати, що не містять інформації про клас наслідків
(відповідальності) об’єкта, до кінця поточного року для виконання робіт
(послуг) щодо об’єктів незалежно від класу наслідків (відповідальності) (СС1,
СС2, СС3), а з 1 січня 2022 року – лише щодо об’єктів з незначними наслідками
(СС1).
Відповідно до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного
контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.05.2011 № 553, перевірці, серед іншого, підлягає дотримання виконавцями
вимог щодо відповідності кваліфікаційних сертифікатів класу наслідків
(відповідальності) об'єктів, що визначені кваліфікаційними вимогами для
відповідної або нижчої категорії працівників, необхідній кваліфікаційній
категорії та професійній спеціалізації виконавця.
Відповідно до частини другої статті 31 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» Мінрегіон оприлюднює перелік експертних
організацій, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво
об’єктів, відомості про які внесені до Реєстру будівельної діяльності, на порталі
електронної системи та підтримує його в актуальному стані на підставі
інформації, яка подається експертними організаціями. У разі встановлення
невідповідності експертної організації визначеним критеріям відомості про
таку організацію виключаються з Реєстру будівельної діяльності.
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Просимо врахувати вищевикладене при участі у закупівлях, укладенні
договорів, здійсненні експертизи проектів будівництва, поданні до Мінрегіону
інформації про відповідність експертної організації установленим Критеріям
для внесення відповідних відомостей до Реєстру будівельної діяльності.
Окремо звертаємо увагу, що цей лист Мінрегіону носить інформаційний
характер та не містить норм права. При цьому нагадуємо, що експертні
організації, їх посадові особи та експерти несуть відповідальність за порушення
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності відповідно до Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про
відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Заступник Міністра

Наталія КОЗЛОВСЬКА

Митропан Тетяна
284-0-569
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