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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 5). 

 

Порядок денний:  

1. Про затвердження Положення про проведення конкурсу серед інженерів-

проектувальників на кращі проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та 

прийнятих в експлуатацію на території України, що додається (додаток 1). 

2. Про затвердження Умов проведення у 2016 році конкурсу серед інженерів-

проектувальників на кращі проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та 

прийнятих в експлуатацію на території України, що додається (додаток 2). 

3. Про утворення журі конкурсу серед інженерів-проектувальників на кращі проекти 

об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в експлуатацію на території 

України, та затвердження його персонального складу згідно з додатком (додаток 3). 

4. Про утворення експертної комісії конкурсу серед інженерів-проектувальників на 

кращі проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в 

експлуатацію на території України, та затвердження її персонального складу згідно з 

додатком (додаток 4). 

5. Про встановлення розміру та порядку виплати грошових премій переможцям 

конкурсу серед інженерів-проектувальників на кращі проекти об’єктів будівництва 

(архітектури), збудованих та прийнятих в експлуатацію на території України. 

6. Про встановлення суми благодійної пожертви, яку сплачують (надають) 

претенденти, які бажають узяти участь у конкурсі серед інженерів-проектувальників на 

кращі проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в 

експлуатацію на території України. 

 

З метою популяризації ВУГіП у професійному середовищі, сприяння професійному 

розвитку фахівців будівельної галузі, захисту прав і законних інтересів членів Гільдії та 
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керуючись статутом ВУГіП, затвердженим 5-ю позачерговою Конференцією Гільдії 

(протокол від 12.02.2014 № 5), Правління ВУГіП одноголосно 

В И Р І Ш И Л О: 

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу серед інженерів-

проектувальників на кращі проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та 

прийнятих в експлуатацію на території України, що додається (додаток 1). 

2. Затвердити Умови проведення у 2016 році конкурсу серед інженерів-

проектувальників на кращі проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та 

прийнятих в експлуатацію на території України, що додається (додаток 2). 

3. Утворити журі конкурсу серед інженерів-проектувальників на кращі проекти 

об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в експлуатацію на території 

України, та затвердити його персональний склад згідно з додатком (додаток 3). 

4. Утворити експертну комісію конкурсу серед інженерів-проектувальників на кращі 

проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в експлуатацію на 

території України, та затвердити її персональний склад згідно з додатком (додаток 4). 

5. Встановити, що переможцям конкурсу серед інженерів-проектувальників на кращі 

проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в експлуатацію на 

території України, виплачуються грошові премії у таких розмірах: 

5.1. за перше місце – 10 000 (десять тисяч) гривень; 

5.2. за друге місце – 7 000 (сім тисяч) гривень; 

5.3. за третє місце – 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

6. Встановити суму благодійної пожертви, яку сплачують (надають) претенденти, які 

бажають узяти участь у конкурсі серед інженерів-проектувальників на кращі проекти 

об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в експлуатацію на території 

України, в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень. 

  

Президент                                                                                                                   А.А. Брусан 
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Додаток 1 

до рішення Правління ВУГіП 

29.03.2016 № 9  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу серед інженерів-проектувальників на кращі 

проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в 

експлуатацію на території України  

1. Це Положення регламентує порядок проведення конкурсу серед інженерів-

проектувальників на кращі проекти об’єктів житлово-цивільного та промислового 

призначення (окремі проекти), збудовані та прийняті в експлуатацію на території України 

(далі – конкурс), і встановлює умови визначення переможців.  

2. Конкурс оголошується у березні місяці всеукраїнською громадською організацією 

«Гільдія проектувальників у будівництві» (далі – ВУГіП, Гільдія). Оголошення про 

проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті ВУГіП  

(http/www. vugip.org.ua).  

3. Рішення про проведення конкурсу проектів, умови проведення конкурсу, за якими буде 

проводитись конкурс в поточному році, приймаються Правлінням ВУГіП. Рішення про 

проведення конкурсу доводиться до членів Гільдії в установленому порядку.  

4. Метою проведення конкурсу є популяризація фаху інженера-проектувальника, 

сприяння поліпшенню якості об’єктів будівництва, узагальнення і поширення передового 

досвіду в житлово-цивільному та промисловому будівництві, виявлення вдалих проектних 

рішень та талановитих інженерів-проектувальників.  

5. Дія цього Положення поширюється на інженерів-проектувальників, членів Гільдії, які 
мають кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної атестації (далі - 

учасники) та бажають узяти участь у конкурсі. Участь у конкурсі здійснюється на 

добровільних засадах.  

6. До участі у конкурсі можуть бути допущені інженери-проектувальники, які не вступили 

до Гільдії, але мають кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної 

атестації та бажають узяти участь у конкурсі, за умови сплати (надання) ними благодійної 

пожертви, сума якої визначається Правлінням ВУГіП.    

7. Під час проведення конкурсу обробка та захист персональних даних учасників 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

8. Претенденти, які бажають узяти участь у конкурсі, подають матеріали на розгляд 

експертної комісії.  

9. Експертна комісія утворюється ВУГіП. До складу експертної комісії входять 

представники ВУГіП, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Національної спілки архітекторів України, науково-
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дослідних та проектних інститутів, будівельних організацій України, громадських 

об’єднань будівельної галузі (за згодою).  

10. Склад експертної комісії затверджується рішенням Правління ВУГіП. 

11. Остаточним терміном розгляду матеріалів експертною комісією ВУГіП є 30 червня. 

Для участі в конкурсі претенденти подають заяву про участь у конкурсі, в якій 

зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові учасника; його місце проживання, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (не подається особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника 

податків), перелік доданих до заяви матеріалів (документів).  

Матеріали, подані пізніше 30 червня, конкурсною комісією не розглядаються.  

Якщо претенденти, що бажають узяти участь у конкурсі, подали матеріали пізніше 

зазначеного строку, а також із порушенням вимог пункту 11 Положення, експертна 

комісія приймає рішення про відмову в участі у конкурсі і письмово повідомляє про це 

претендентів.  

Рішення експертної комісії про відмову щодо участі претендентів у конкурсі може бути 

оскаржено у Президента ВУГіП.  

12. Проекти об’єктів, що подаються на конкурс, повинні відповідати таким вимогам:  

- реалізовані (за цими проектами побудовані та прийняті в експлуатацію об’єкти) у році, 

що передує проведенню Конкурсу;  

- реалізовані на території України.  

13. Претенденти, які бажають узяти участь у конкурсі зобов’язані забезпечити, відповідно 

до чинного законодавства України, отримання відповідних дозволів щодо розпорядження 

об'єктом права інтелектуальної власності (далі - ОІВ), що створюється під час 

розроблення проектної документації на будівництво об’єкта, у творців 

(співвиконавців/співавторів) цих об'єктів та інших осіб, яким майнові права на ОІВ 

належать на підставі закону чи договору.  

14. Для підбиття підсумків конкурсу утворюється журі, яке є тимчасово діючим 

колегіальним органом, утвореним ВУГіП, з метою визначення переможців конкурсу. 

Персональний склад журі затверджується рішенням Правління ВУГіП.  

15. До складу журі входять представники ВУГіП. Також до нього можуть входити 

представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Національної спілки архітекторів України, науково-

дослідних та проектних інститутів, будівельних організацій України, громадських 

об’єднань будівельної галузі (за згодою).  

16. Результати розгляду експертною комісією матеріалів, поданих на конкурс, надаються 

журі конкурсу для прийняття остаточного рішення.  

Журі визначає кращі проекти об’єктів будівництва, збудованих та прийнятих в 

експлуатацію, з урахуванням таких основних критеріїв:  
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- відповідність проектної документації державним будівельним нормам та проектній 

документації (експертиза проекту);  

- естетичність фасадів та покрівлі будинку;  

- застосування сучасних конструктивних рішень, високоякісних, міцних оздоблювальних 

матеріалів, ефективних технологій;  

- гармонійність сполучення з архітектурним оточенням міського середовища;  

- енергоефективність.  

17. Рішення журі конкурсу вважається правомочним, якщо на засіданні присутні 2/3 

членів журі, і рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 

присутніх. Рішення, які приймає журі конкурсу, ґрунтуються на принципах 

справедливості, неупередженості та високого професійного рівня.  

18. Учасникам, які визнані журі конкурсу кращими, присуджуються призові місця (перше, 

друге, третє) із врученням дипломів першого, другого та третього ступенів відповідно та 

грошових премій, сума і порядок виплати яких визначається Правлінням ВУГіП. 

19. Рішення журі з присудження призових місць учасникам конкурсу затверджується  

Правлінням ВУГіП та оприлюднюється на офіційному сайті Гільдії.  

20. ВУГіП сприяє популяризації, розповсюдженню інформації щодо проектів, які були 

відзначені і визнані журі кращими. 

21. Фінансування заходів, пов'язаних з проведенням Конкурсу, здійснюється за рахунок 

коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

__________________________ 
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Додаток 2 

до рішення Правління ВУГіП 

29.03.2016 № 9  

 

УМОВИ  

проведення у 2016 році конкурсу серед інженерів-проектувальників на 

кращі проекти об’єктів будівництва (архітектури), збудованих та 

прийнятих в експлуатацію на території України  

1. Для участі у конкурсі необхідно подати:  

1.1. заявку на участь у конкурсі за зразком, що додається;  

1.2. проекти учасників, які реалізовані (за цими проектами побудовані та прийняті в 

експлуатацію об’єкти) у 2015-2016 роках, рецензії та відгуки фахівців.  

2. Документи разом із проектами подаються (надсилаються) заздалегідь, але не пізніше  

30 червня 2016 року на адресу всеукраїнської громадської організації «Гільдія 

проектувальників у будівництві» (02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, будинок 15/17, 

кімната 205, контактний телефон 294-34-41, електронна адреса:gildiya.kiev@ukr.net).  

3. Ксерокопії, проекти, які неохайно оформлені, без підписаних заявок - не розглядаються 

і не повертаються.  

4. Кількість конкурсних проектів від одного учасника (авторського колективу) не 

обмежується. 

Кількість учасників Конкурсу не обмежується 

5. Вимоги до робіт.  

Матеріали оформляються та подаються учасниками конкурсу у двох примірниках 

(кожний в окремій папці) в такому обсязі: 

5.1. РЕКОМЕНДАЦІЯ відповідних відокремлених підрозділів ВУГіП та, за бажанням 

учасника, управлінь містобудування та архітектури обласних, Київської міської 

держадміністрації, структурних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції 

у областях. 

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА (АРХІТЕКТУРИ), який повинен 

бути стислим і містити: 

5.2.1 Пояснювальну записку, у якій вказано відомості про об’єкт будівництва 

(архітектури) та особливості його проектування.  

5.2.2 Характеристику об’єкта, у якій необхідно зазначити: 

  його специфіку та позитивні якості; 
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  прогресивні принципи функціональної організації забудови комплексу, 

окремого будинку чи споруди; 

  новаторські конструктивні та архітектурні рішення;  

  вдалі композиції об’єктів, а також орієнтацію та органічне включення в рельєф; 

  екологічну чистоту виробництва та захист навколишнього середовища (для 

об’єктів промислового призначення). 

5.3. ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ 

У відомостях про об’єкт необхідно зазначити: 

 назву об’єкта (житловий будинок на _______квартир, дитячий садок-ясла на ______ 

місць, школа на _______учнів, поліклініка на _______відвідувань за зміну тощо); 

 адресу будівництва (область, район, населений пункт, жилий чи промисловий 

район або квартал, поштова адреса будинку чи споруди); 

 вид проекту: 

o індивідуальний (автори); 

o повторного застосування (автори прив’язки); 
 

Обсяг пояснювальної записки - не більше 2-ох сторінок друкованого тексту 

(формат А4). 

5.4. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ (бажано в електронному вигляді), за якими здійснено 

будівництво, в розмірах, зручних для перегляду (викопіювання із генерального плану 

ділянки, кварталу, комплексу забудови, плани першого і типових поверхів, фасади - в 

одному примірнику). 

5.5. ФОТОЗОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТА (ОБОВ’ЯЗКОВО в електронному вигляді на 

300 dpi) та кольорові фото розміром 18х24 см (15х22 см) загального вигляду будинків 

(будівель), панорами комплексів, знімки фрагментів фасадів будинків і елементів 

благоустрою. Кожний об’єкт, що подано на конкурс, повинен мати два примірники 

фотокарток (не менше шести). На зворотній стороні фотокартки зазначається назва 

об’єкта і зображеного елемента або деталі. Не слід подавати фото, на яких не зображено 

будівлю чи її елементи. 

5.6. ІНФОРМАЦІЯ (сертифікат або декларація) про готовність об’єкта до експлуатації. 

6. Усі написи та друковані матеріали конкурсних проектів виконуються українською 

мовою. 

7. Терміни проведення Конкурсу: 

- оголошення Конкурсу - 31 березня 2016 року; 

- термін подачі конкурсних проектів для участі - до 18 год. 00 хв. 30 червня 2016 року. 
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8. Проекти, надіслані після 30 червня 2016 року (за поштовим штемпелем), для участі у 

конкурсі не приймаються.  

Проекти та відгуки на них не повертаються.  

__________________________ 
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Додаток  

до умов проведення конкурсу 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у конкурсі серед інженерів-проектувальників на кращі проекти об’єктів будівництва 

(архітектури), збудованих та прийнятих в експлуатацію на території України  

 

Відомості про учасника:  

 

Прізвище ____________________________________________________________________ 

Ім’я _________________________________________________________________________ 

По батькові ___________________________________________________________________ 

Число, місяць, рік народження ___________________________________________________ 

Посада за місцем роботи:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Місце проживання _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Чи брав участь у інших конкурсах, яких саме, коли _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Додаткові відомості ( інвалід, учасник АТО,  інше) _________________________________ 

Контактний телефон ___________________________________________________________ 

Нагороди, галузеві відзнаки _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних 

персональних даних, свої права, визначені Законом України «Про захист персональних 

даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть 

передаватися мої персональні дані. 

______________________                                      __________________________          

                         /підпис/                                                                   /ініціали, прізвище/  

 

___________________            

       /дата/ 
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Додаток 3 

до рішення Правління ВУГіП 

29.03.2016 № 9  

 

Склад журі 

конкурсу серед інженерів-проектувальників на кращі проекти об’єктів 

будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в експлуатацію на 

території України 

Голова журі:     

ІСАЄНКО 
Дмитро Валерійович 

Віце-президент Конфедерації будівельників України (за 

згодою) 

Члени журі:  
 

БРУСАН 

Антон Андрійович  

Президент всеукраїнської громадської організації «Гільдія 

проектувальників у будівництві», Головний інженер 

державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» 

ГРИГОР 

Анатолій Федорович 

Радник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції  

(за згодою) 
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Додаток 4 

до рішення Правління ВУГіП 

29.03.2016 № 9  

 

Склад експертної комісії  

конкурсу серед інженерів-проектувальників на кращі проекти об’єктів 

будівництва (архітектури), збудованих та прийнятих в експлуатацію на 

території України 

 

Голова комісії:     

ПАПКА 

Володимир 

Володимирович  

Голова Атестаційної архітектурно-будівельної комісії 

всеукраїнської громадської організації «Гільдія 

проектувальників у будівництві» 

Заступник голови комісії:     

ПОТІХА 

Володимир Михайлович 

Член Правління всеукраїнської громадської організації 

«Гільдія проектувальників у будівництві» 

Члени комісії:  
 

БЕЗРУКОВА 

Ірина Валеріївна 

Головний спеціаліст відділу координації діяльності 

Держархбудінспекції та Атестаційної архітектурно-

будівельної комісії Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України (за згодою) 

БОЖКО 

Василь Пилипович 

Директор підприємства об’єднання громадян «Науково-

методичний центр «Проектувальник» (за згодою) 

БУТ 

Максим Олександрович 

В.о. голови відокремленого підрозділу «Місцевий 

осередок всеукраїнської громадської організації «Гільдія 

проектувальників у будівництві» у Київській області» 

БИКОВ 

Володимир Борисович 

В.о. голови відокремленого підрозділу «Місцевий 

осередок всеукраїнської громадської організації «Гільдія 

проектувальників у будівництві» у Сумській області» 

КОЛОМІЄЦЬ 

Дмитро Михайлович 

Виконавчий директор всеукраїнської громадської 

організації «Гільдія проектувальників у будівництві» у 

місті Києві»  

КОСТЕНКО  

Ірина Григорієвна 

Співробітник апарату Національної спілки архітекторів 

України (за згодою) 

МІШУРОВСЬКИЙ 

Олександр Миколайович 

В.о. голови відокремленого підрозділу «Місцевий 

осередок всеукраїнської громадської організації «Гільдія 

проектувальників у будівництві» у місті Києві» 

 

 


