
Додаток 1 до листа Мінрегіону 

від 25.06.2011 № 21-12/5287/0/6-11  

 

Зразок довідковий  

 

 

(Бланк експертної організації) 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 (Керівник експертної організації) 

 _______________________________ 
(підпис,  ініціали, прізвище) 

___________ 20 _____ 

м.п. 

 

___________   № _____________ 

 

Звіт щодо експертизи проекту будівництва  
 

(найменування  проекту будівництва) 

 

Стадія проектування _____________________________________________________________ 
                                                              (ТЕО, ТЕР,  ЕП, П, РП) 

 

Замовник  
(найменування організації-замовника) 

Генеральний проектувальник  
                                                                             (найменування проектної організації) 

 

 За результатами розгляду проектних матеріалів (та зняття зауважень за звітом від 

_________ №______) встановлено, що зазначена проектна документація розроблена з 

дотриманням (недотриманням, виявлені помилки) вимог до міцності, надійності та 

довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у 

тому числі вимог доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення, 

кошторисної частини проекту будівництва, санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, 

енергозбереження та енергоефективності*, і має такі основні техніко-економічні (технічні) 

показники (потребує виправлення помилок без коригування проекту будівництва, потребує 

коригування проекту будівництва): 

 
(За умови відповідності)  

Показники Од. виміру Кількість 

   

   

*  зазначаються лише напрями, по яких експертувалася проектна документація. 

Додаток до звіту  на__аркушах є невід’ємною частиною звіту. 

 

Головний експерт _________________________________________________________________ 
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 

Експерти за напрямами: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                               (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до листа Мінрегіону 

від 25.06.2011 № 21-12/5287/0/6-11  

 

Зразок довідковий  

 

 

(Бланк експертної організації) 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 (Керівник експертної організації) 

 _______________________________ 
(підпис,  ініціали, прізвище) 

___________ 20 _____ 

м.п. 

 

___________   № _____________ 

 

Звіт щодо експертизи конструктивної частини проекту будівництва  
 

(найменування  проекту будівництва) 

 

Стадія проектування _____________________________________________________________ 
                                                              (ТЕО, ТЕР,  ЕП, П, РП) 

 

Замовник  
(найменування організації-замовника) 

Генеральний проектувальник  
                                                                             (найменування проектної організації) 

 

 За результатами розгляду проектних матеріалів (та зняття зауважень за звітом від 

_________ №______) встановлено, що зазначена проектна документація розроблена з 

дотриманням (недотриманням, виявлені помилки) вимог до міцності, надійності та 

довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення і має 

такі технічні показники (потребує виправлення помилок без коригування проекту будівництва, 

потребує коригування проекту будівництва): 

 
(За умови відповідності)  

Показники Од. виміру Кількість 

   

   

 

Проектною документацією передбачено  _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(стислий опис основних конструктивних рішень) 

 

   

Головний експерт _________________________________________________________________ 
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 

 

 



 

Додаток 3 до листа Мінрегіону 

від 25.06.2011 № 21-12/5287/0/6-11  

 

Зразок довідковий  

 

 (Бланк експертної організації) 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 (Керівник експертної організації) 

 _______________________________ 
(підпис,  ініціали, прізвище) 

___________ 20 _____ 

м.п. 

 

___________   № _____________ 

 

Звіт щодо експертизи кошторисної частини проекту будівництва  
 

(найменування  проекту будівництва) 

 

Стадія проектування _____________________________________________________________ 
                                                              (ТЕО, ТЕР,  ЕП, П, РП, Р) 

 

Замовник  
(найменування організації-замовника) 

Генеральний проектувальник  
                                                                             (найменування проектної організації) 

 

 За результатами розгляду кошторисної документації (та зняття зауважень за 

звітом від _________ №______) встановлено, що зазначена кошторисна документація 

розроблена з дотриманням  (недотриманням, виявлені помилки) вимог до кошторисної 

частини проекту будівництва  і має такі економічні показники (потребує виправлення 

помилок без коригування кошторисів, потребує коригування кошторисів): 

 
(За умови відповідності) 

Показники Од. виміру Кількість 

   

   

  

Кошторисною документацією враховано_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(стислий опис врахованих обсягів робіт) 

 

 

 

Головний експерт _________________________________________________________________ 
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 

 


