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Рішення 
VI (передз’їздівського) Пленуму правління 
Національної спілки архітекторів України 

XVIII скликання 
22 вересня 2017р. 

м. Київ 
 
 Обговоривши внесені на розгляд питання VI-й Пленум правління 
НСАУ ухвалює: 

1. З питання «Про стан формування 
регіональних відділень Архітектурної 
Палати НСАУ ». 

1.1.  Завершити роботу з формування регіональних відділень Архітектурної 
Палати НСАУ до XX з’їзду Спілки (22 грудня 2017р.). 

     Відповідальні: Чижевський О.П. 
голови правлінь місцевих 
організацій 

 
1.2. Головам регіональних відділень отримати заяви про вступ до 

архітектурної Палати НСАУ атестованих архітекторів. Оригінали заяв 
направити Правлінню НСАУ. 

     Термін:  до квітня 2018 р. 
 
1.3. Передатестаційне навчання і проведення атестації по спеціалізації 

«Архітектурне об’ємне проектування» з врахуванням класів наслідків 
розпочати в II кварталі 2018р. після розробки та затвердження 
відповідальних кваліфікаційних вимог і програм навчання. 

     Відповідальні: Чижевський О.П 
        Костенко І.Г. 
        члени Атестаційної архітектурно - 
        будівельної комісії 
 
1.4. Встановлення видів робіт в залежності від рівня кваліфікації 

архітекторів, що проходять атестацію по спеціалізації «Розробка 
містобудівної документації» здійснити після прийняття Верховною 
Радою України і введенням в дію Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України з удосконалення містобудівної 
діяльності (щодо планування територій)». 

 
1.5.  Відповідно до п. 4 Рішення V Пленуму правління НСАУ XVIII 

скликання (23 травня 2017р.) підготувати і довести до місцевих 
організацій Спілки Інструкцію щодо порядку сплати членських внесків 
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та страхових внесків на страхування цивільно-правової (майнової) 
відповідальності атестованого архітектора перед споживачем. 

     Відповідальні: Чижевський О.П. 
        Декальчук П.В. 
        Грач В.І. 
     Термін:  до 2 жовтня 2017р. 
 
1.6. Продовжити роботу щодо страхування цивільно-правової (майнової) 

відповідальності атестованих архітекторів перед споживачами з 
приватним акціонерним товариством «Страхова компанія 
«Здорово».Надіслати до місцевих організацій НСАУ проект договору 
страхування з «Страховою компанією «Здорово». Вивчити можливість 
співпраці і з іншими страховими компаніями. 

     Відповідальні: Чижевський О.П.   
       Декальчук П.В. 

         
2.  З питання проведення ХХ звітно-виборчого з’їзду 

Національної спілки архітекторів України. 

2.1. На виконання п.30 «Керівні органи Спілки» Статуту НСАУ провести 
черговий ХХ з’їзд НСАУ.  

2.2. ХХ з’їзд НСАУ провести 22 грудня 2017 року в Центральному 
будинку архітектора (м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 7, І-й поверх, 
«Актова зала»).  
Початок роботи з’їзду об 11.00 год., реєстрація – о 10.00 годині; 
завершення роботи з’їзду – о 17.00 годині. 
 

2.3. Затвердити норму представництва на ХХ з’їзді НСАУ – 1 делегат від 
20 членів Спілки. 

 
2.4.    Місцевим організаціям НСАУ провести звітно-виборчі загальні збори 

(конференції), на яких: 

- обрати керівні органи – голову правління, правління та ревізійну 
комісію місцевої організації; 

- обрати делегатів ХХ з’їзду НСАУ відповідно до норми представництва, 
затвердженої даним Пленумом; 

- визначити своїх представників до складу Правління НСАУ з правом 
ухвального голосу на чолі з головою правління місцевої організації –  
1 представник від 50 членів Спілки. 

Протоколи загальних зборів (конференцій) надати Правлінню НСАУ. 

Відповідальні: голови місцевих організацій 
     Термін:  30 листопада 2017 р. 
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3. З питання порядку денного ХХ з’їзду НСАУ. 

3.1. Схвалити проект порядку денного ХХ з’їзду НСАУ та рекомендувати 
його з’їзду до затвердження (додаток 1 до Рішення). 

 
 
4. З питання  порядку формування  

керівних органів НСАУ ХХ скликання. 

4.1. Схвалити пропозиції щодо порядку формування керівних органів 
НСАУ ХХ скликання та рекомендувати його з’їзду до затвердження 
(додаток 2 до Рішення). 

 
 
5. З питання щодо механізму висунення 

кандидатур на посаду президента НСАУ, 
вимог до кандидатів та порядку їх реєстрації. 

5.1. Схвалити порядок висунення кандидатур на посаду президента НСАУ, 
вимоги до кандидатів та порядок проведення їх реєстрації (додатки 3, 4 
до Рішення). 

 
 
6. З питання пропозицій щодо складу 

статутних комісій НСАУ для обрання  
ХХ з’їздом НСАУ. 

6.1. Рекомендувати з’їзду такий порядок обрання статутних комісій НСАУ:  

Ревізійна комісія у складі 7 осіб, у т.ч. представники місцевих 
організацій Спілки: 
від Київської міської – 3, від Тернопільської, Харківської, 
Дніпропетровської, Чернігівської – по 1. 

Комісія з професійної практики архітекторів у складі 11 осіб, у т.ч. 
представники місцевих організацій Спілки: 
від Київської міської – 5; від Харківської, Дніпропетровської, 
Львівської, Одеської, Чернігівської, Полтавської – по 1. 

Комісія з авторського права та професійної етики архітектора у 
складі 11 осіб, у т.ч. персонально: 
Воронов Д.П., Желтовський В.В., Колєсніков О.В., Султанов А.А., 
Худяков Ю.Ф. (усі – Київська міська організація НСАУ), Фадєєв С.А. 
(Черкаська обласна організація НСАУ), а також представники 
Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської та Івано-
Франківської обласних організацій – по 1 представнику. 

Комісія з питань відзначення державними нагородами України у 
складі 7 осіб, у т.ч. представники місцевих організацій Спілки: 
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від Київської міської – 3; від Івано-Франківської, Луганської, 
Львівської, Чернігівської – по 1. 

6.2. Доручити Правлінням місцевих організацій НСАУ надатидо 
30 листопада 2017 р. пропозиції щодо персоналій до складу тих 
комісій, де зазначені представники від відповідних організацій Спілки.  

6.3. Затвердити зміни та доповнення до Положення про комісію НСАУ з 
авторського права та професійної етики архітектора (додаток 5 до 
Рішення – Порівняльна таблиця). 

 
 

7. З питання пропозицій щодо складу робочих 
органів з’їзду: головуючого і секретаря зборів, 
робочої президії з’їзду, мандатної, лічильних та 
редакційної комісій. 

7.1. Рекомендувати з’їзду такий порядок формування його робочих органів: 

-  головуючого зборів обрати з 3-ох кандидатур, висунутих членами 
правління, а саме – президента НСАУ Гусакова В.М., члена правління 
НСАУ Богданова І.В. (Дніпропетровська обласна організація НСАУ) і 
голови правління Івано-Франківської обласної організації НСАУ 
Капака М.М.; 

 Секретарем зборів – головного фахівця секретаріату Спілки Єніну В.М. 

- до складу робочої президії включити президента НСАУ Гусакова 
В.М., віце-президентів НСАУ Жежеріна В.Б. і Чижевського О.П., 
голову Правління Івано-Франківської обласної організації НСАУ 
Капака М.М.; 

- мандатну комісію обрати у складі 5 осіб – представників від 
Волинської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської, Харківської 
організацій; 

- лічильну комісію у складі 4 осіб для підрахунку голосів при 
відкритому голосуванні – представників від Київської міської, 
Одеської, Полтавської, Чернігівської організацій; 

- лічильну комісію у складі 7 осіб для підрахунку голосів таємного 
голосування – представників від Київської міської, Донецької, 
Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської, Вінницької 
організацій; 

- редакційну комісію у складі Гусакова В.М., Жежеріна В.Б., 
Чижевського О.П., Заліщука О.Ю. (Тернопіль), Удовиченка О.С. 
(Харків), Бойка Я.О. (Чернівці), Яреми О.Б. (Львів), Вʼязовського В.Є. 
(Донецьк), Голованова О.Д. (Одеса), Богданова І.В. (Дніпро). 
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7.2. Доручити Правлінням місцевих організацій НСАУ надати до  
30 листопада 2017 р. пропозиції щодо персоналій до складу таких 
комісій, де зазначені представники від відповідних організацій Спілки. 

 
 
8. З питання щодо ситуації, яка виникла  
 останнім часом навколо Будинку Архітектора 
 (Порохової вежі), що знаходиться за адресою: 
 м. Львів, вул. Підвальна, буд. №4. 

8.1. Взяти до відома і врахування в роботі інформацію віце-президента 
НСАУ, голови правління Львівської обласної організації НСАУ   
Яреми О.Б. 

 
 
9. З питання Стратегії діяльності  

Національної спілки архітекторів України 
на черговий трирічний період 2018-2020 р.р.  
 

9.1. Тези Стратегії діяльності Національної спілки архітекторів України на 
черговий трирічний період 2018-2020 р.р. прийняти за основу (додаток 
6 до Рішення). 

9.2. Проект Тез Стратегії, винесений на обговорення VI Пленуму правління 
НСАУ XVIII скликання надіслатив місцеві організації Спілки для 
розгляду і надання при необхідності зауважень та пропозицій. 

     Відповідальні: Гусаков В.М. 
     Термін:  до 29 вересня 2017р. 

9.3. Головам правлінь місцевих організувати розгляд Тез Стратегії в своїх 
організаціях та проінформувати правління НСАУ про результати 
розгляду. 

     Термін:  до 16 жовтня 2017р. 

9.4. З врахуванням зауважень та пропозицій місцевих організацій НСАУ 
підготувати та внести на розгляд XX з’їзду Спілки проект Програми 
діяльності НСАУ на 2018-2020 р.р. 

     Відповідальні: Гусаков В.М. 
        віце-президенти НСАУ 
 

10. З питання змін та доповнень до Статуту   
Національної спілки архітекторів України 
 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту НСАУ взяти за основу та 
рекомендувати до прийняття ХХ з’їздом НСАУ (додаток 7 до Рішення).  
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10.2. Порівняльну таблицю змін та доповнень до Статуту НСАУ направити 
для розгляду в місцеві організації Спілки. 

     Відповідальні: Гусаков В.М. 
     Термін:  до 29 вересня 2017р. 

10.3. Головам місцевих організацій забезпечити розгляд змін та доповнень в 
своїх організаціях і проінформувати правління НСАУ про результати 
розгляду. 

     Термін:  до 27 жовтня 2017р. 

10.4. Доопрацювати зміни та доповнення до Статуту НСАУ з врахуванням 
зауважень та пропозицій місцевих організацій Спілки та внести на 
розгляд XX з’їзду.  

 
 
11. З питання «Інформація про участь 

Делегації НСАУ в Конгресі МСА і 
27 Генеральній Асамблеї МСА в  
м. Сеулі (Південна Корея)  
7-10 вересня 2017 року». 

11.1. Інформацію члена правління НСАУ Богданова І.В. взяти до відома. 
 
 
12. З питання затвердження прийняття  

архітекторів до членів НСАУ за поданням 
місцевих організацій НСАУ. 

 
12.1. Затвердити прийняття архітекторів до членів НСАУ за поданням 

місцевих організацій (список – додаток 8 до Рішення).  

 

 

 

 

Президент 
Національної спілки 
архітекторів України      Гусаков В.М. 
 


