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ЕТИЧНИЙ КОДЕКС 
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 Цей Кодекс складено на основі етичних вимог до діяльності 
інженера консультанта, сформульованих Міжнародною федерацією 
інженерів консультантів. 
   
 Кодекс є обов'язковим для застосування фахівцями самостійно 
або в якості субвиконавців здійснюють консультаційні послуги і 
входять безпосередньо або через членство в організаціях афілійованих 
з Міждержавної гільдією інженерів консультантів. 
  
 Кодекс етики обов'язковий до застосування у відносинах з 
необмеженим колом осіб і територій, включаючи представників 
конкуруючих структур. Ніякі дії третіх осіб не можуть виправдати 
відступу від цього кодексу. 
  
 Обов'язки інженера-консультанта в області охорони 
навколишнього середовища: 
 - Як представник сфери консультаційних послуг приймати на себе 
відповідальність за збереження навколишнього середовища. 
 - Знаходити рішення, що не завдають, або, у виняткових 
випадках завдають мінімально можливу шкоду навколишньому 
середовищу. 
 - Обов'язково передбачати заходи, компенсуючі  реальний або 
потенційний збиток від реалізації будівельних проектів і рішень 
навколишньому природному середовищу. 
  
 Обов'язки інженера-консультанта у взаєминах з 
суспільством і будівельною галуззю: 
 - Як представник сфери консультаційних послуг приймати на себе 
відповідальність перед суспільством. 
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 - Знаходити рішення, що відповідають принципам збалансованого 
розвитку, в рівній мірі враховують права і інтереси замовника і 
суспільства. 
 - Завжди підтримувати репутацію і авторитет працівника сфери 
консультаційних послуг. 
  
 Обов'язки інженера-консультанта в частині 
професіоналізму і компетентності: 
 -  Підтримувати знання і навички на високому рівні, що відповідає 
розвитку технологій, законодавства і управління.  
   - При наданні послуг замовнику виявляти увагу, належну 
компетентність і відповідність професійним та етичним стандартам. 
 -   Надавати тільки ті послуги, які він в змозі надати відповідно до 
його спеціалізації, знаннями і досвідом.  Відмовитися від керівництва 
проектом, при недостатньому досвіді або знаннях для успішної його 
реалізації. 
 - При недостатній кваліфікації в окремих складових проекту 
залучати на допомогу фахівців необхідної спеціалізації і рівня 
кваліфікації. 
  
 Обов'язки інженера-консультанта у взаємовідносинах із 
замовником: 
 - Діяти в законних інтересах замовника і надавати послуги 
відповідно до вимог професійної етики. 
 -  Не допускати нелояльності стосовно замовнику. 
 Обов'язки інженера-консультанта в частині забезпечення 
неупередженості: 
 - Залишатися неупередженим при проведенні всіх видів 
консультаційної діяльності. 
 - Інформувати замовника про будь-якому потенційному конфлікті 
інтересів, реальному або можливе в процесі надання послуг 
замовникові. 
  
 Обов'язки інженера-консультанта у взаємовідносинах з 
колегами: 
 - Не допускати заподіяння шкоди репутації або діяльності колег 
по необачності або з умислом. 
  - Ні безпосередньо, ні побічно не намагатись зайняти місце 
іншого інженера-консультанта, який вже виконує певну роботу. 
 - Не приймати завдання іншого консультанта без згоди такого 
консультанта  та без письмового підтвердження про розірвання 
попередніх угод, пов'язаних з виконанням даної послуги. 
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 - У разі найму для оцінки роботи, виконаної іншим інженером-
консультантом, надати дану оцінку з професійним тактом і відповідно 
до правил ділової етики. 
  
 Обов'язки інженера-консультанта у частині боротьби з 
корупцією: 
 - Не приймати і не пропонувати винагороду будь-якого роду, що 
в розумінні або фактично припускає наступне: 
 а) вплив на процес вибору або розмір гонорару інженерів-
консультантів та / або їх замовників, 
 б) вплив на винесення інженером-консультантом або іншими 
особами незалежної оцінки.  
 -  повною мірою сприяє будь-якому законодавчо уповноваженому 
органу який здійснює контроль за виконанням контракту на надання 
послуг або будівництво. 
 


