
 
 
 

Світовий досвід контролю якості  
робіт на об’єктах інфраструктури через 

застосування інженера-консультанта 
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Причини виникнення типових 
договорів підряду  

НЕДОСКОНАЛІСТЬ 
національного 
законодавства 

ТИПОВИЙ 
ДОГОВІР 

Недостатня 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

замовника 

Детальний  
опис  

процедури 

Професійний 
незалежний  

інженер-консультант 

Міжнародні 
типові договори 

Постанова КМУ 
від 01.08.2005  № 668 
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Міжнародні типові договори 

 International Federation of Consulting 
Engineers (FIDIC) 

 Institution of Civil Engineers (ICE) 

 The New Engineering Contract (NEC) 

 Institution of Electrical Engineers (IEE) 

 The Joint Contracts Tribunal (JCT) 

 The Association of Consultant Architects 
(ACA) 

 та інші 
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Типові договори FIDIC  

 Міжнародна федерація інженерів-консультантів 
FIDIC  була заснована в 1913 р. французькою та 
бельгійською національними асоціаціями (робоча 
мова – англійська) 

 Середина 60-х років –  Світовий Банк замовив FIDIC 
розробку типової форми контрактної документації 
на будівельні роботи 

 1967 р. – розроблено та опубліковано перший 
міжнародний типовий будівельний контракт FIDIC 
“Умови контракту на спорудження об'єктів 
цивільного будівництва“ (“Червона книга”) 
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Проформи FIDIC  
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Структура договорів по FIDIC 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ  

Спеціальні умови 

Основні умови 
Пріоритетність 
спеціальних 
умов 

Проформи  
FIDIC 
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Роль інженера-консультанта 

Перед-
проектна 

стадія 

Конкурс  
на проектні 

роботи 

Проектування 

Конкурс  
на будівельні 

роботи 

Стадія 
будівництва 

інженер- 
консультант 
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Основні функції інженера-консультанта  
на стадії будівництва 

Адміністрування 
контракту Технічний нагляд 

Управління 
змінами 

Управління 
спорами  

Охорона  
праці 

Проформи  
FIDIC 

Пріоритетність  
Білої книги 

визначаються договором  

 із замовником 
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Структура  FIDIC 

СЕКРЕТАРІАТ 
(м. Женева)  

Національні Асоційовані Афілійовані 

Асоціація інженерів-
консультантів України 

2008 

Міждержавна гільдія 
інженерів-консультантів 

2015 

ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ 

(10 осіб) 

 
ГЕНЕРАЛЬНА 
АСАМБЛЕЯ 

(102 країни) 
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Інженер-консультант в Україні 

 Постанова КМУ від 28.12.2016р. N 1065 «Про затвердження 
вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового 
будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг 
загального користування»  

 Наказ Мінсоцполітики від 23.06.2017  № 1050 «Про 
затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» 

 Наказ Мінрегіону від 08.08.2017р. № 192 «Про внесення змін 
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій  
працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-
будівельні роботи» 

 Наказ Мінекономрозвитку від 26.10.2017р. № 1542 «Про 
затвердження зміни № 6 до Національного класіфікатора 
України  ДК 003:2010» 
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Інженер-консультант в Україні 

     Постанова КМУ від 28.12.2016р. N 1065 

 «Про затвердження вимог щодо проведення контролю 
якості робіт з нового будівництва, реконструкції та 

ремонту автомобільних доріг загального 
користування»: 

     інженер-консультант - суб'єкт господарювання, який надає 
дорожні консультаційні послуги з урахуванням умов, 
визначених у контрактах міжнародної федерації інженерів-
консультантів FIDIC, або із залученням спеціалістів, що 
мають виданий відповідно до законодавства кваліфікаційний 
сертифікат для здійснення технічного нагляду за 
будівництвом автомобільних доріг загального користування  
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Інженер-консультант в Україні 

Наказ Мінсоцполітики від 23.06.2017  № 1050  

«Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» 

     керівник будівництва (інженер-консультант у будівництві) - 
фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим 
третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова 
компанія, яка має у своєму складі фахівців з 
кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), 
яка в межах повноважень, делегованих замовником, 
здійснює керівництво реалізацією проекту, надає замовнику 
консультації щодо вибору оптимальних шляхів його 
реалізації, приймає від його імені відповідні рішення або 
виконує інші функції 
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Інженер-консультант в Україні 

рівень кваліфікації організації 

Провідний 

Перший 

Другий 

Базовий 

Орган сертифікації 
персоналу 
ISO 17024 

Атестаційні  
центри 

Навчальні  
центри 

Наказ   Мінрегіону  від  08.08.2017  № 192 
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Інженер-консультант в Україні 

ЯКІСТЬ 
БУДІВНИЦТВА 

КУЛЬТУРА 
БУДІВНИЦТВА 

Якість ресурсів 
(матеріальних, 

трудових) 

Ефективна 
система технічного 

регулювання 
Дієва система 

нагляду 

ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ –  
ефективний механізм управління ризиками  
та взаємодії учасників процесу будівництва 



Міждержавна гільдія 
інженерів консультантів 

Адреса:  
Україна, 02160, м. Київ, проспект Cоборності, 15/17 

Тел/Факс: 
+38 044 295 12 95 

 
facebook.com/iceg.com.ua  

E-mail: 
office@iceg.com.ua 

Website: 
http://iceg.com.ua  

Олександр Непомнящий 
Президент 

Юрій Прав 
Віце-президент 

Світлана Рева 
Віце-президент 

ВІДКРИТІ ДЛЯ СПІВПРАЦІ, ОБМІНУ ДОСВІДОМ ТА ГЕНЕРАЦІЇ ІДЕЙ! 
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