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 ПРИЙНЯТО 

Рішення правління саморегулівної 

організації у сфері архітектурної 

діяльності Всеукраїнської громадської 

організації «Гільдія інженерів технічного 

нагляду за будівництвом об’єктів 

архітектури» 

(протокол від 22.12.2022 № 12/1/22)  
 
 

Стандарт професійної діяльності 1 

«Вимоги до членів саморегулівної  організації у сфері архітектурної 

діяльності Всеукраїнської громадської організації  «Гільдія інженерів 

технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»  

та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг)» 

(нова редакція) 

 

Стаття 1. Предмет регулювання Стандарту 

1. Цей Стандарт визначає вимоги до членів саморегулівної організації у сфері 

архітектурної діяльності Всеукраїнської громадської організації  «Гільдія 

інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» (далі - 

СРО  ГІТН) та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг). 

2. Вимоги Стандарту є обов’язковими для виконання всіма членами  

СРО ГІТН інженерами з технічного нагляду. 

3. Інженери з технічного нагляду не члени СРО ГІТН дотримуються вимоги 

цього Стандарту, у разі взяття ними у встановленому СРО ГІТН порядку, 

зобов’язання їх дотримуватись. У такому випадку положення цього 

Стандарту щодо членів СРО ГІТН застосовується відповідно до інших 

інженерів з технічного нагляду, крім положень, якими врегульовані питання 

щодо членства у СРО ГІТН. 
 

Стаття 2. Визначення термінів 

1. У цьому Стандарті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

1.1) професійна діяльність – діяльність інженерів з технічного нагляду щодо 

виконання робіт і надання послуг споживачам, яка базується на вимогах 

законодавства, стандартах професійної діяльності та правилах професійної 

етики; 

1.2) роботи (послуги) – здійснення технічного нагляду за будівництвом 

будівель і споруд та/або будівництвом автомобільних доріг, щодо об’єктів 

класу наслідків (відповідальності), що визначаються кваліфікаційними 

вимогами, які діють на час виконання робіт (послуг) для відповідної або 

нижчої категорії працівників та визначені кваліфікаційним сертифікатом 

інженера технічного нагляду; 

1.3) споживачі – фізичні та/або юридичні особи, на замовлення яких інженер 

з технічного нагляду виконує роботи та/або надає послуги щодо здійснення 



2 
 

технічного нагляду на об’єктах будівництва; 

2. Інші терміни, наведені у цьому Стандарті, вживаються в значеннях, 

передбачених законодавством. 
 

Стаття 3. Членство у СРО ГІТН 

1. Членство у СРО ГІТН є фіксованим. 

2. Членство у СРО ГІТН ґрунтується на засадах добровільності та 

рівноправності членів відповідно до Статуту Всеукраїнської громадської 

організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів 

архітектури». 

3. Порядок набуття та припинення членства у СРО ГІТН визначається  

її Статутом. 
 

Стаття 4. Вимоги до членів СРО ГІТН інженерів з технічного нагляду 

1. Вимоги до членів СРО ГІТН інженерів з технічного нагляду щодо робіт 

(послуг) встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів, 

державних стандартів, стандартів професійної діяльності СРО ГІТН, правил 

професійної етики та інших нормативно правових актів, виконання яких  

є обов’язковим до вимог законодавства та рішень органів управління  

СРО ГІТН.  

2. Член СРО ГІТН інженер з технічного нагляду повинен: 

2.1) виконувати вимоги нормативно-правових актів, будівельних норм, інших 

нормативних документів, виконання яких є обов’язковим відповідно  

до вимог законодавства, а також правил професійної етики інженерів  

з технічного нагляду, Статуту, стандартів професійної діяльності СРО ГІТН 

та  рішень її органів управління; 

2.2) постійно та неухильно виконувати морально-етичні принципи діяльності 

інженера з технічного нагляду, основою яких є професіоналізм, сумлінність 

та доброчесність; 

2.3) постійно вдосконалювати свій професійний рівень, підвищувати 

кваліфікацію, якісно виконувати роботи/послуги, безпосередньо  

з дотриманням принципів доброчесності та економічної конкуренції; 

3. СРО ГІТН може передбачати у стандартах професійної діяльності вищі 

вимоги до членів СРО ГІТН інженерів з технічного нагляду порівняно  

із вимогами, визначеними нормативно-правовими актами, будівельними 

нормами, іншими нормативними документами, виконання яких  

є обов’язковим відповідно до законодавства та рішень керівних  органів  

СРО ГІТН. 
 

Стаття 5. Права та обов’язки членів СРО ГІТН інженерів з технічного 

нагляду 

1. Члени СРО ГІТН інженери з технічного нагляду зобов’язані: 

1.1) проходити професійну атестацію у встановленому законодавством 

порядку; 

1.2) не рідше ніж один раз на п’ять років підвищувати свою кваліфікацію  

у визначених СРО ГІТН організаціях за відповідними програмами  

за напрямом професійної атестації, погодженими СРО ГІТН; 
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1.3) надавати до СРО ГІТН, у визначені нею строки і за встановленою 

формою, звіти про професійну діяльність, у т.ч. про відсутність перерви  

в роботі за фахом понад три роки, своєчасне підвищення кваліфікації  

не рідше ніж один раз на п’ять років, а також іншу звітність визначену 

рішенням СРО ГІТН; 

1.4) страхувати свою цивільно-правову відповідальність перед споживачами 

згідно із Стандартом професійної діяльності 3 «Відшкодування збитків, 

завданих споживачам внаслідок виконання(надання) інженерами з технічного 

нагляду членами саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності 

Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного 

нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» робіт (послуг) неналежної 

якості»; 

1.5) мати посвідчення інженера з технічного нагляду,  форма та опис якого 

затверджується СРО ГІТН; 

1.6) мати особисту печатку інженера з технічного нагляду та нести 

відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання 

яких визначено кваліфікаційним сертифікатом; 

1.7) утримуватись від діянь, що можуть завдати шкоди правам, законним 

інтересам, репутації, престижу, авторитету СРО ГІТН та/або правам, 

свободам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів 

СРО ГІТН; 

1.8) інформувати споживача про: 

- своє членство у СРО ГІТН; 

- стандарти професійної діяльності та правила професійної етики; 

- механізм відшкодування збитків, завданих інженером з технічного нагляду, 

який має відповідний кваліфікаційний сертифікат; 

1.9) надавати на письмовий запит СРО ГІТН, у визначені строки  

і за встановленою формою, достовірну інформацію та засвідчені належним 

чином копії документів (витяги з документів), які містять таку інформацію, 

що знаходяться у їх володінні (розпорядженні) та, які необхідні СРО ГІТН 

для виконання статутної мети (цілей) та напрямів діяльності, у тому числі 

для реалізації СРО ГІТН делегованих повноважень щодо професійної 

атестації інженерів з технічного нагляду (крім інформації з обмеженим 

доступом); 

1.10) виконувати інші обов’язки, визначені правилами професійної етики 

інженерів з технічного нагляду, стандартами професійної діяльності  

СРО ГІТН, Статутом та рішеннями її органів управління. 

1.11) дотримуватись принципів антимонопольно-конкурентного 

законодавства; 

1.12) уникати штучного заниження ціни (демпінгу) при виконанні робіт 

(наданні послуг). 

2. Члени СРО інженери з технічного нагляду  мають право: 

2.1) виконувати професійні обов’язки з дня внесення до Реєстру будівельної 

діяльності запису про кваліфікаційний сертифікат; 

2.2) отримувати інформацію від СРО ГІТН; 
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2.3) звертатися та отримувати відповідь від СРО ГІТН; 

2.4) проводити та брати участь у складі комісії (яка формується СРО ГІТН)  

у проведенні перевірок за дотриманням членами СРО ГІТН інженерами  

з технічного нагляду стандартів професійної діяльності та правил 

професійної етики у встановленому СРО ГІТН порядку; 

2.5) користуватись іншими правами, визначеними стандартами професійної 

діяльності СРО ГІТН, Статутом, правилами професійної етики інженерів  

з технічного нагляду та іншими рішеннями її органів управління. 
 

Стаття 6. Вимоги до якості виконуваних (надаваних) членами СРО 

ГІТН інженерами з технічного нагляду робіт (послуг) 

1. Вимоги до якості виконуваних (надаваних) членами СРО ГІТН інженерами 

з технічного нагляду робіт (послуг) встановлюються відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів, інших 

нормативних документів, виконання яких є обов’язковим відповідно  

до законодавства. 

2. Члени СРО ГІТН інженери з технічного нагляду зобов’язані виконувати 

(надавати) роботи (послуги) з дотриманням: 

2.1) вимог містобудівної документації та вихідних даних, нормативно-

правових актів, будівельних норм, інших нормативних документів, 

виконання яких є обов’язковим відповідно до законодавства; 

2.2) вимог стандартів професійної діяльності СРО ГІТН, правил професійної 

етики інженерів з технічного нагляду та рішень її органів управління. 

3. СРО ГІТН може передбачати у стандартах професійної діяльності 

додаткові вимоги до якості виконуваних (надаваних) членами СРО ГІТН 

інженерами з технічного нагляду робіт (послуг), порівняно із вимогами, 

встановленими нормативно-правовими актами, будівельними нормами, 

іншими нормативними документами, виконання яких є обов’язковим 

відповідно до законодавства. 

4. Члени СРО ГІТН інженери з технічного нагляду, з дотриманням вимог 

законодавства, мають використовувати досягнення науки і технологій, 

передовий досвід та відповідне програмне забезпечення при виконанні робіт 

з технічного нагляду. 
 

Стаття 7. Особливості застосування Стандарту під час форс-мажорних 

обставин (обставин непереборної сили) 

1. Встановити, що під час дії форс-мажорних обставин (обставин 

непереборної сили) застосування цього Стандарту здійснюється  

з урахуванням наступних особливостей: 

1.1. На час дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) 

застосування цього Стандарту або його окремих положень може 

призупинятися за рішенням СРО ГІТН на територіях, які підпадають під дію 

форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що визначені такими 

уповноваженими органами, в установленому законодавством порядку; 
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1.2. Члени СРО ГІТН інженери з технічного нагляду на запит СРО ГІТН 

надають інформацію про фізичну можливість здійснювати відповідні функції 

на певних територіях та об’єктах; 

1.3. У разі необхідності органами управління СРО ГІТН можуть прийматися 

рішення про застосування інших доступних механізмів застосування цього 

Стандарту під час дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної 

сили); 

2. В умовах форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), норми 

цієї статті є спеціальними нормами по відношенню до інших норм цього 

Стандарту, які є загальними нормами. 

____________________________________________________________ 

 

 

 


