БУДІВНИЦТВО

Про зміни в організації
проведення експертизи
проектної документації
на будівництво об’єктів

Н

аказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 31 жовтня
2018 року № 288 (набрав чинності 21 грудня 2018 року) внесено ряд змін до Критеріїв, яким
повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва (далі –
Критерії), та Порядку формування та ведення
переліку експертних організацій, що здійснюють

експертизу проектів будівництва (далі – Порядок
формування), затверджених наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 15 серпня
2017 року № 204. Начебто, змін і небагато, але питань вони піднімають немало.
Пропонуємо читачам огляд внесених змін
у звичному вже форматі порівняння з попередньою редакцією.

ЗМІНИ ДО КРИТЕРІЇВ, ЯКИМ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ЕКСПЕРТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА
Нова редакція

Попередня редакція

1. Експертні організації незалежно від форм власності (далі – експертні організації), що здійснюють
експертизу проектів будівництва, мають відповідати таким критеріям:
…
3) укомплектованість 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), а також іншими
фахівцями, що відповідають кваліфікаційним вимогам, які працюють на постійній основі або залучаються за цивільно-правовими договорами;
4) наявність власного або орендованого приміщення
для розміщення персоналу та архіву справ проектів
будівництва, що відповідає протипожежним, санітарним нормам і правилам; матеріально-технічного
оснащення робочих місць; програмних комплексів,
за допомогою яких здійснюватиметься експертиза
проектної документації, що підтверджується документально; мережі Інтернет, електронної пошти, телефонного зв’язку, що підтверджується документально;
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