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Міністерство інфраструктури
України

Міністерство розвитку громад та територій України розглянуло лист
громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів» від
25.09.2020 № 136-09 щодо поширення міжнародної практики залучення
інженера-консультанта до реалізації складних будівельних проектів, зокрема,
при реконструкції міжнародного аеропорту «Дніпро», надісланий листом
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 01.10.2020 № 33598/0/2-20, і в
межах компетенції повідомляє.

Законом України «Про інвестиційну діяльність» встановлено, що
інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає
для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної
діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів.

За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження
інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим
громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законом.
Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на
основі договорів.

Відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» обов’язок
щодо здійснення технічного нагляду може бути покладений замовником на
спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду або на інженера-
консультанта, з визначенням у договорі підряду їхніх повноважень.

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»
інженер-консультант - фахівець із кваліфікаційним рівнем, підтвердженим
органом із сертифікації персоналу, акредитованим у відповідній сфері згідно із
законом, та/або суб’єкт господарювання, що має у своєму складі таких фахівців,
який здійснює управління проектом, забезпечує організаційне і консультаційне
супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта архітектури,
приймає від імені замовника відповідні рішення та виконує інші функції,
визначені договором.

Отже, законодавством передбачена можливість залучення інженера-
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консультанта до реалізації проектів будівництва об’єктів незалежно від їх
складності. Рішення із зазначеного питання приймається інвестором та/або
замовником будівництва.

Перший заступник Міністра Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

Олена Мотрусь 284 05 75
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