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Додаток 1
до Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

ПЕРЕЛІК
грубих порушень архітекторів, інженерів-проектувальників, інженерів технічного нагляду та експертів, 
за вчинення яких вони підлягають обов'язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів

№
Суть порушення
Строк позбавлення сертифіката
ІНЖЕНЕРИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Нездійснення технічного нагляду на об'єкті, на якому виконуються будівельні роботи, інженером технагляду, який дав на це письмову згоду та визначений розпорядчим документом
Коментар:
Що порушується:
– ст. 11 Закону України "Про архітектурну діяльність"
– Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури (ПКМ від 11.07.2007 р. № 903) 
Способи виявлення порушення:
– відсутність інформації в ЄДЕССБ
– відсутність інженера технагляду на будмайданчику
– відсутність записів  
3 роки

Ведення виконавчої документації з порушенням встановлених вимог:
– відсутність записів у загальному та спеціальних журналах робіт або низька періодичність таких записів; 
– відсутність зауважень у разі виявлення порушень, що є предметом нагляду (приховування порушень);
– недостовірність інформації в актах на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій. 
Коментар:
Що порушується:
– п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури (ПКМ від 11.07.2007 р. № 903)
– додатки А-Г ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва"
– додаток Т ДСТУ Б.Д.1.1-1 "Правила визначення вартості будівництва"
Способи виявлення порушення:
– встановлення фактів  порушень ведення виконавчої документації під час перевірки (у т.ч. підсумкової перед прийняттям об'єкта в експлуатацію)
1 рік*

Візування акта приймання-передачі робіт, у якому завищено обсяги виконаних робіт або включено роботи, які не виконувалися
Коментар:
Що порушується:
– п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури (ПКМ від 11.07.2007 р. № 903)
Способи виявлення порушення:
– встановлення під час перевірки невідповідності фактичних обсягів виконаних робіт заактованим
3 роки

Підписання акта готовності до експлуатації об'єкта, який не відповідає проекту та/або будівельним нормам
Коментар:
Що порушується:
– додаток 9 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (ПКМ від 23.05.2011 р. № 461)
– пункт 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури (ПКМ від 11.07.2007 р. № 903)
Способи виявлення порушення:
– встановлення під час перевірки об'єкта його невідповідності проекту та будівельним нормам
2 роки*

Невжиття заходів (вимоги підряднику) щодо зупинення будівельних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій
Коментар:
Що порушується:
– пп. 5 п. 6 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури (ПКМ від 11.07.2007 р. № 903)
Способи виявлення порушення:
– встановлення під час перевірки органом державного архітектурно-будівельного контролю або комісією з розслідування аварії
3 роки

Невжиття заходів (вимоги підряднику) щодо зупинення робіт у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів
Невжиття заходів (вимоги підряднику) щодо зупинення будівельних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій
Коментар:
Що порушується:
– пп. 2 п. 6 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури (ПКМ від 11.07.2007 р. № 903)
Способи виявлення порушення:
– встановлення під час перевірки органом державного архітектурно-будівельного контролю
1 рік*

Здійснення технічного нагляду особою, не уповноваженою на здійснення технагляду щодо конкретного об'єкта будівництва розпорядчим документом замовника (рішенням, розпорядженням, наказом) та/або договором 
Коментар:
Що порушується:
– п. 28 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт (ПКМ від 13.04.2011 р. № 466)
Способи виявлення порушення:
– виявлення записів щодо технагляду у журналах і актах особою, інформація про яку не внесена до дозвільних документів
– відсутність договору або наказу
1 рік*

Здійснення технічного нагляду за сертифікатом, який не відповідає вимогам безстроковості (несвоєчасне підвищення кваліфікації або перерва в роботі за фахом понад 3 роки)
Коментар:
Що порушується:
– ч. 17 ст. 17 Закону України "Про архітектурну діяльність"
– п. 17 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (ПКМ від 23.05.2011 р. № 554)
Способи виявлення порушення:
– відомості ЄДЕССБ
1 рік*

Виконання робіт, право виконання яких не визначено кваліфікаційним сертифікатом (невідповідність спеціалізації, категорії, класу наслідків (відповідальності) об'єкта 
Здійснення технічного нагляду за сертифікатом, який не відповідає вимогам безстроковості (несвоєчасне підвищення кваліфікації або перерва в роботі за фахом понад 3 роки)
Коментар:
Що порушується:
– ч. 17 ст. 17 Закону України "Про архітектурну діяльність"
– п. 20 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт (ПКМ від 13.04.2011 р. № 466)
– п. 16 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (ПКМ від 23.05.2011 р. № 554)
Способи виявлення порушення:
– відомості ЄДЕССБ
– дані сертифіката у порівнянні з характеристиками об'єкта
1 рік*

* У разі якщо внаслідок порушення завдано шкоди життю і здоров'ю людини або матеріальний збиток понад 2500 мінімальних розмірів заробітної плати, строк позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката збільшується до 5 років.
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