ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 199-1Х
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та
створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
1. ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА
пп. 1 п 13 розділу І Закону 199-1Х

У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності":
1) у частині першій статті 1:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) 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";
Вводиться в дію з 1 березня 2020 року
пп. 1 п. 6 розділу І Закону 199-1Х

У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
1) у статті 11:
частину другу викласти в такій редакції:
"Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами,
які мають кваліфікаційний сертифікат";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"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. Примірні форми договорів про здійснення технічного нагляду
та про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері архітектури";
Вводиться в дію з 1 березня 2020 року
пп. 8 п 13 розділу І Закону 199-1Х

У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності":
18) у статті 37: Дозвіл на виконання будівельних робіт
Розділ 3. Для отримання дозволу подається заява, до якої додаються:
після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"інформація про інженера-консультанта (у разі його залучення)";
Вводиться в дію з 1 березня 2020 року

2. З ПИТАНЬ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ СЕРТИФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ
(ПРИРІВНЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ І ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ)
пп. 3 п. 6 розділу І Закону 199-1Х

У Законі України "Про архітектурну діяльність":
3) у статті 17:
назву викласти в такій редакції: "Стаття 17. Професійна атестація виконавців
робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури";
частину дев’ятнадцяту замінити трьома частинами такого змісту;
"До виконавців робіт, які пройшли професійну атестацію відповідно до
цієї статті, прирівнюються особи, які отримали сертифікати за

напрямом професійної атестації в органах з сертифікації персоналу,
акредитованих відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з

оцінки відповідності", та включені до Єдиної державної електронної системи
у сфері будівництва.
Органи з сертифікації персоналу протягом трьох робочих днів з дня
видачі відповідних сертифікатів направляють в електронній формі перелік
осіб, які отримали такі сертифікати, до центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
будівництва, архітектури, містобудування.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування,
не пізніше наступного робочого для з дня отримання переліку осіб, які
отримали сертифікати в органах з сертифікації персоналу, вносить відповідні
відомості до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".
Вводиться в дію з 1 грудня 2020 року
пп. 5 п. 6 розділу І Закону 199-1Х

У Законі України "Про архітектурну діяльність":
5) абзац другий частини першої статті 27 замінити двома абзацами
такого змісту:
"доручати виконання окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із
створенням об’єктів архітектури, особам, які мають відповідний
кваліфікаційний сертифікат або отримали сертифікат за напрямом

професійної

атестації

в

органах

з

сертифікації

персоналу,

акредитованих відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки
відповідності", та включені до Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва;
Вводиться в дію з 1 березня 2020 року

п. 4 розділу ІІ Закону 199-1Х

Абзац другий частини першої статті 27 Закону України "Про архітектурну
діяльність" у частині включення до ЄДЕС осіб, які мають відповідний
кваліфікаційний сертифікат або отримали сертифікат за напрямом професійної
атестації в органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону
України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"
не застосовується з 1 березня 2020 р. по 30 листопада 2020 р.
пп. 4 п. 9 розділу ІІ Закону 199-1Х

4) до запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва особи, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в
органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України
"Про акредитацію органів з оцінки відповідності", можуть виконувати окремі види
робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, з дня їх включення до
Реєстру атестованих осіб на підставі заяви та відповідного сертифіката, які
подаються такими особами до центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архітектури. Строк включення осіб, які отримали
сертифікати за напрямом професійної атестації в органах з сертифікації персоналу,
акредитованих відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки
відповідності", до Реєстру атестованих осіб становить п’ять робочих днів з дня
отримання заяви та відповідного сертифіката;
Вводиться в дію з 1 березня 2020 року

