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Пані та панове, 
 
 
 
 
Ми отримали інформацію від наших друзів в Україні про спроби політичного тиску на 
Національну спілку архітекторів України та позбавлення її права як професійної самоврядної 
організації видавати ліцензії на проектування у сфері архітектури та містобудування. 
З повною повагою до діяльності у сфері законодавства державних і парламентських 
інституцій України, хочемо звернути увагу на правомірність запропонованих нормативних 
змін, які не відповідають нормам Європейського Союзу, до якого прагне Україна. 
 
Ми хочемо висловити нашу велику стурбованість з цього приводу. Адже професія 
архітектора має велике соціальне значення, яке набуває особливої актуальності в періоди 
кризи та реформування соціально-економічного устрою країни. 
У країнах Європейського Співтовариства питання сертифікації та ведення реєстру 
відповідальних виконавців у сфері архітектурного проектування належить до професійної 
компетенції органів професійного самоврядування, які в межах своїх обов’язків мають 
проводити навчання та іспити для перевірки компетентності при наданні професійної 
кваліфікації. У Польщі цю роль виконує Палата архітекторів Республіки Польща. Крім того, 
усі законодавчі питання щодо містобудування та архітектури мають опрацьовуватися за 
активної участі професійних організацій самоврядування. 
Тому спроби обмежити або скасувати компетенцію Національної спілки архітекторів України 
та Палати архітекторів України у сфері професійної атестації та участі у створенні 
архітектурного права не відповідають директивам Європейського Співтовариства, до якого 
намагається приєднатися Україна. 
Таке обмеження ставить під сумнів співпрацю українських архітекторів з архітектурними 
колами країн ЄС і може перешкоджати міжнародній співпраці у взаємному визнанні 
професійних кваліфікацій. Нині в Польщі є кілька тисяч українських архітекторів, які, 
захищаючись від війни, знайшли роботу в наших офісах і майстернях, здобуваючи кошти 
для існування та підвищуючи свою кваліфікацію, з повною повагою до своєї професійної 
кваліфікації. 
Ми не маємо наміру жодним чином втручатися в законотворчу діяльність України, але хочемо 
звернути Вашу увагу на важливість розвитку співпраці між Україною та країнами ЄС. Тому 
просимо розглянути можливість збереження компетенції Національної спілки архітекторів 
України та Палати архітекторів України у сфері професійної атестації та участі в 
консультаціях щодо створення архітектурного права. 
Звертаємо Вашу увагу на те, що НСАУ активно інформує європейських архітекторів про 
ситуацію в Україні, навіть у важкий період війни, представляючи країну на міжнародних 
конференціях та конгресах, а також організовуючи виставки, конкурси та проекти на 



підтримку України. Отже, зазначене збереження повноважень самоврядної організації 
архітекторів України сприятиме подальшому розвитку програм економічної допомоги Україні 
та обміну досвідом архітектурних кіл України та Європи з метою адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС. 
 
 

 
З повагою 
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