
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__ р. Київ          № __________

Про внесення змін до складу експертної групи з
організації проведення відбору 
проектів, які будуть реалізовані в рамках 
програми «Велике будівництво»

Відповідно до пунктів 6 та 12 Порядку відбору проектів робіт з реставрації, 
консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в 
рамках програми «Велике будівництво», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 р.  № 1214, Положення про Міністерство 
культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885 (із змінами) 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до складу експертної групи з організації проведення відбору 
проектів, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво», 
затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України 
від 02 березня 2021 р. № 167, виклавши його у новій редакції, що додається. 

2.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря 
Дуля Я.М.

Міністр                                                                                    Олександр ТКАЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України 
_________________ №________

СКЛАД
експертної групи з організації проведення відбору проектів, які будуть реалізовані 

в рамках програми «Велике будівництво»

Білоус Наталія Іванівна головний архітектор Національного 
заповідника «Софія Київська» (за 
згодою)

Бондарчук Надія Леонідівна директор Департаменту впровадження 
пріоритетних проектів регіонального 
розвитку Міністерства розвитку громад 
та територій України (за згодою)

Бур’янова Марина Іванівна Голова ГО «УТОПІК» (за згодою)

Голота Ксенія Анатоліївна головний спеціаліст відділ дозвільно-
погоджувальної документації у сфері 
охорони культурної спадщини 
Головного управління охорони 
культурної спадщини та музеїв 
Директорату культурної спадщини та 
музеїв

Дербеньов Володимир Анатолійович Генеральний директор ТОВ «АКБ 
ЛІДЕР» (за згодою)

Казарянц Сергій Вальдемарович директор та головний 
архітектор  Архітектурно-проектної 
компанії ТОВ «Бюро Раден» (за згодою)

Крижановський Микола Михайлович начальник управління реалізації 
політики зайнятості та розвитку 
людського капіталу Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України (за 
згодою)
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Семко Володимир Олександрович професор кафедри будівельних, 
дорожніх машин і будівництва 
Центральноукраїнського національного 
технічного університету (за згодою)

Тимкович Василь Юрійович директор Українського державного 
науково-дослідницького та проектного 
інституту «УкрНДІпроектреставрація» 
(за згодою)
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