MIHICTEPCTBO РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БудIвництI}А тА хtитлово-комунАльного

господАрствА укрАiни
нАкАз
КиiЪ

08.08.2019

дкуд
Ns 179

Про внесення змiн до деяких-,наказiв Мiнрегiону
L1*

Вiдповiдно до статей 16' та П Закону УкраiЪи <Про apxiTeKTypHy
дiяльнiстъ>>, Порядку проведення професiйноi атестацii вiдповiдальних
виконавцiв _окремих видiв робiт (послуг), пов'язаних iз створенням об'ектiв
архiтектури, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiНИ
вiд 23 травня 20It року Ns 554, Порядку делеryвання повноважень

саморегулiвним,органiзацiям у сферi apxiTeKTypHoi дiяльностi, затвердженого
наказом, Мiцiстерст!а Регiонального розвитку, будiвництва та житловокомуналъного.lг9сподарства Украiни вiд 13 жовтня 20t4 року J\b 282,
зареестрованогЬ у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 30 жовтня 20|4 року за
Ns В69Пil4ý, ца_казу MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та
житлово-кому:нального господарства УкраiЪи вiд 25 листопада 20t4 року
М 326'кПро обсяг повноваженъ, що депеryютъся самореryлiвним органiзацiям
у сферi архiтектфйЬТ дiяльностi>>, а також враховуючи протокол Ns 3 засiдання
KoMiciT з питань реестрацiТ самореryлiвншr органiзацiй у сферi apxiTeKTypHoi
дiяльностi та делеryвання гIовноважень таким органiзацiям
вiд 03 JIипня Z01r9 року, утвореноi наказом Мiнрегiону вiд 01 березня2Olб року
Ns 48 (iз змiнами),

оПро делегування повноваженъ Мiнрегiону щодо проведення професiйноi

2

проектувальникiв у булiвництвi> (iз змiнами) слова та цифри (строком до
з0 квiтня 2019 року включно>> замiнити словами та цифрами (строком до
З 1 rрудня 20|9 року включпо)).
2. У пунктi 1 наказу VIiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та
житлово-комунального господарства УкраТни вiд 19 грудня 2018 року J\ъ з58
кПро делегуванIш IIовIIоважень N{iнрегiону щодо проведення професiйноi
атестацiТ експертiв саморегулiвнiй органiзацiТ у сферi apxiTeKTypHoT дiяльностi
ВсеукраiнськiЙ rромадськiЙ органiзацiТ <АсоцiацiЯ експертiв будiвельноТ
галузi> (iз змiнами) слова та цифри (строком до 30 квiтня 20119
року включно))
замiнити словами та цифрами ((строком до 31 грудня2О19 року вклIочно)).
З. У пунктi 1 наказу N4iHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та
житлово*комунаJIъного господарства Украiни вiд 19 грудня 20|8
року м 359
кПро /IелегуванI,ц IIовноважень Мiнрегiону щодо проведення професiйноI
атестацiТ iнженерiВ технiчногО наглядУ саморегУлiвнiй органiзацii
сферi
архiтек,гУрноТ дiяльлtостi Всеукраiнськiй rромадськiй органiзацiI кГiлiдiя

' (iз
ii,lженерiв технiчноl,о нагляду за будiвництвом об'ектiв архiтектури>
змiнами) слова та цифри ((строком до З0 квiтня 2olg року включно>> замiнити
сJIовами та цифрами ((строком до

З1

грудrrя 2019 року включноD.

4. У rrаказi VIiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та житловоком}н?лIIIIоГО господаРства Украiни вiд 25 травня 2018
J$ 12З пПро

року

делегуванFIя повноваженъ Vlirrрегiону щодо проведення професiйноi атестацii
архi,гек,горiв саморегулiвпiй оргаrriзацii у сферi apxiTeKTypHoi дiяльностi
Нацiональнiй спiлrцi apxiTeKTopiB Украiни>:

у гrунктi 1 слова та цифри (строком на 1 (один) piK> замiнити словами та
цифрами ((сlроком ло З 1 грудня 2019 року вклIочFIо));
абзац другий пункry 3 виключити.

5. Управлiннrо

цiноутворення, економiки та договiрних вiдносин у
будiвrrицтвi (пономаренко I.Б.) забезпечити оприлюднення цього наказу в
офiцiйному виданнi Мiнрегiону кIнформацiйний бюлетень VIiHicTepcTBa
регiона;rьного розвитку, будiвництI]а та житлово-комунzLльного господарства
УкраТгrи>.

б. КонтроJIь за виконанням цього наказу покласти на заступника MiHicTpa

Л. Парцхалалзе.

IIерший заступник MiHicTpa

В'ячеслав НЕГОЩА

