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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Ці рекомендації призначені для застосування при здійсненні 

технічного нагляду в процесі будівництва (нового будівництва, капітального 

ремонту) автомобільних доріг загального користування і мостів. 

1.2 Ці рекомендації можуть використовувати: 

а) замовники дорожніх робіт; 

б) виконавці, які здійснюють свою діяльність у сфері технічного 

нагляду. 

1.3 За рішенням замовника положення цих рекомендацій можуть бути 

застосовані при виконанні інших видів робіт. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цих рекомендаціях наведено посилання на такі стандарти: 

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського 

нагляду за будівництвом 

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних 

параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль 

точності геометричних параметрів. Настанова 

ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування земляного полотна 

автомобільних доріг 

ДСТУ Б В.2.3-33.2016 Автомобільні дороги. Визначення меж смуг 

відведення 

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві 

мостів та труб 

ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016 Настанова з проектування дренажних 

конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах 
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ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних 

конструкцій будівель та споруд від корозії 

ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків 

(відповідальності) 

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-

технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства 

СОУ 42.1-37641918-128:2019 Настанова щодо приймання робіт з 

поточного ремонту автомобільних доріг загального користування 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з 

офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних 

документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба 

застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цих рекомендаціях вжито терміни, наведені у [1]: технічний нагляд; 

у [4]: інженер-консультант; у [9]: кваліфікаційний сертифікат. 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Ці рекомендації визначають загальні принципи надання послуг зі 

здійснення технічного нагляду при реалізації проєктів будівництва 

автомобільних доріг загального користування і мостів. 

4.2 Рекомендації розроблені відповідно до [1], [8] з метою визначення 

повноти надання послуг зі здійснення технічного нагляду за виконанням 

робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування та мостів. 

4.3 Ціль рекомендацій полягає у формуванні комплексних підходів до 

організації та регулювання процесу технічного нагляду, визначенні завдань, 

які здійснюються під час технічного нагляду. 
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4.4 У відповідності до [11] власники дорожніх об’єктів або 

уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані 

контролювати якість робіт з експлуатаційного утримання, що виконуються 

підрядними організаціями. 

4.5 У відповідності до [8], [7] зазначається, що технічний нагляд 

забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва 

об'єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проєктних рішень та 

вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю 

за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни 

(зокрема шляхом знесення) такого об'єкта. 

4.5.1 Згідно із [1] примірна форма договору про здійснення технічного 

нагляду визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері архітектури [12]. 

4.6 Здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних 

доріг загального користування не передбачає здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності згідно із [10]. 

4.7 Закупівля послуг із технічного нагляду здійснюється згідно із  

МВ 42.1-37641918-ХХХ:202Х [25]. 

4.8 Вартість послуг з технічного нагляду визначається на підставі  

МВ 42.1-37641918-ХХХ:202Х [26] з урахуванням [22]. 

 

5 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ З 

ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 

 

5.1 Замовник здійснює технічний нагляд за дотриманням вимог 

будівельних норм, організації та технології виконання дорожньо-

будівельних робіт підрядною організацією. Він має право здійснювати цей 

контроль за допомогою груп інженерного супроводження проєкту будь-якої 
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спеціалізованої організації на конкурсній основі згідно із [1], [23] та на 

підставі договору, який укладається з: 

а) інженером з технічного нагляду; 

б) інженером-консультантом; 

в) суб’єктом господарювання, у складі якого працює інженер з 

технічного нагляду або інженер-консультант. У разі залучення замовником 

інженера-консультанта закупівлі дорожніх консультаційних послуг 

проводяться відповідно до Закону [2]. 

5.2 Відповідно до [1], [8], [7] технічний нагляд здійснюється особою, 

яка у встановленому законодавством порядку отримала кваліфікаційний 

сертифікат виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із 

створенням об’єктів архітектури, який дозволяє виконання робіт на об’єкті з 

класом наслідків (відповідальності), що визначений кваліфікаційними 

вимогами для відповідної або нижчої категорії працівників і виданий 

відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною 

комісією: 

а) не менше трьох осіб, які працюють за трудовими або за цивільно- 

правовими договорами, — у разі здійснення містобудівного контролю на 

об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 

незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками; 

б) не менше п’яти осіб, які працюють за трудовими або за цивільно-

правовими договорами, — у разі здійснення містобудівного контролю на 

об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 

значними (ССЗ) наслідками; 

5.3 Класи наслідків (відповідальності) для автомобільних доріг 

загального користування та мостів розраховуються під час складання 

проєктної документації та визначаються на підставі ДБН В.1.2-14:2018 [15], 

ДСТУ 8855:2019, ГБН В.2.3-37641918-552 [21]. 
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5.4 У разі залучення інженера-консультанта обов’язок щодо 

здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту автомобільних доріг загального користування може 

бути покладений замовником на інженера-консультанта з визначенням у 

договорі підряду його прав та обов’язків згідно із [10]. 

5.5 Кваліфікаційні вимоги до виконавців послуг з технічного нагляду 

приймати згідно із ДКХП Випуск 64 [24]. 

5.5.1 Провідний інженер з технічного нагляду – повинен мати 

кваліфікаційний сертифікат на виконання відповідних робіт щодо об’єктів 

будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки). 

5.5.2 Інженер з технічного нагляду І категорії – повинен мати 

кваліфікаційний сертифікат на виконання відповідних робіт щодо об’єктів 

будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки). 

5.5.3 Інженер з технічного нагляду II категорії – повинен мати 

кваліфікаційний сертифікат на виконання відповідних робіт щодо об’єктів 

будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки). 

 
 

6 ФУНКЦІЇ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ НА ОБ’ЄКТАХ ДОРОЖНЬОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

6.1 Обов’язки технічного нагляду на об’єктах дорожнього 

господарства 

6.1.1 Перелік прав і обов’язків суб’єкта господарювання, який здійснює 

технічний нагляд за будівництвом, визначається у договорі і не повинен 

суперечити правам і обов’язкам виконавця послуг з технічного нагляду, 

визначеним Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва 

об'єкта архітектури, затвердженим Постановою [8]. 
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6.1.2 Згідно із [23] технічний нагляд і моніторинг якості передбачає 

перевірку:  

а) здійснення всіх технологічних процесів і регламентів; 

б) здійснення операційного контролю; 

в) здійснення приймального контролю разом із спеціалістами, що 

відповідають за окремі види робіт; 

г) наявності та достовірності результатів виконавчої геодезичної 

документації; 

д) достовірності результатів і своєчасності виконання вхідного 

контролю матеріалів, виробів, обладнання, що поставляються; 

е) дотримання термінів повірки, калібрування, ремонту засобів 

вимірювань метрологічною службою. 

6.1.3 Відповідно до [23] технічний нагляд на об’єктах будівництва, 

реконструкції та ремонту автомобільних доріг здійснюють відповідні відділи 

Служб автомобільних доріг або інші уповноважені на це організації. 

6.1.4 При проведенні технічного нагляду присутність офіційного 

представника замовника обов’язкова згідно із [23]. 

6.1.5 Особа, яка здійснює технічний нагляд, повинна перевіряти: 

а) наявність документів, які підтверджують якісні характеристики 

конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під 

час будівництва об’єкта (технічного паспорта, сертифіката згідно з 

переліком, погодженим Наказом [13]) та документів, що відображають 

результати лабораторних випробувань тощо відповідно до  

СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12], [24]; 

б) відповідність виконаних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та 

обладнання проєктним рішенням, вимогам державних стандартів, 

будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних 

документів згідно із СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12], [24]; 
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в) відповідність обсягів та якості виконаних робіт проєктній 

документації на будівництво об’єкта згідно із  

СОУ 42.1-37641918-087, [8], [24]; 

г) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за 

результатами технічного нагляду, Державного архітектурно-будівельного 

контролю та державного нагляду відповідно до СОУ 42.1-37641918-087, [8], 

[12], [24]. 

6.1.6 Особа, що здійснює технічний нагляд, повинна: 

а) проводити огляд об’єкта та визначити обсяг контрольних 

випробувань і вимірювань, кількість проб, що відбираються [23]; 

б) вести облік обсягів прийнятих і оплачених робіт, а також 

будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками згідно із  

СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12], [24]; 

в) проводити разом з генеральним підрядником (підрядником – у разі, 

якщо роботи виконуються без залучення субпідрядників) огляд та оцінку 

результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних 

елементів відповідно до СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12], [24]; 

г) складати акти огляду прихованих робіт і проміжного приймання за 

підписами представника підрядника, представника технічного нагляду 

замовника та представника проєктної організації згідно з 

ДСТУ-Н Б А.2.2-11 [23]; 

д) оформляти акти робіт, виконаних з недоліками, згідно із 

СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12], [24]; 

е) своєчасно складати та надавати на перевірку замовнику акти 

приймання наданих послуг зі здійснення технічного нагляду [12]; 

ж) повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та 

обладнання вимогам нормативних документів відповідно до 

СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12]; 
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и) брати участь у проведенні перевірки робочою комісією якості 

окремих конструкцій і вузлів, робіт усіх видів, відповідності змонтованого 

спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам та органами 

державного нагляду і архітектурно- будівельного контролю відповідно до 

СОУ 42.1-37641918-087, [8], [24], 

к) брати участь в проведенні спеціальних обстежень, включаючи 

оцінку та визначення певного переліку технічних характеристик та 

показників, які характеризують транспортно-експлуатаційний рівень ділянки 

дороги в цілому [24]; 

л) брати участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва 

автомобільних доріг загального користування у встановленому порядку 

[24]; 

м) виконувати інші функції, пов’язані з технічним наглядом на 

відповідному об’єкті згідно із СОУ 42.1-37641918-087, [8]. 

6.1.7 Особа, яка здійснює технічний нагляд, має виносити 

генеральному підряднику (підряднику - у разі, якщо роботи виконуються без 

залучення субпідрядників) з використанням Реєстру будівельної діяльності 

припис про зупинення виконання підготовчих робіт щодо демонтажу 

(знесення) будівлі, споруди, будівельних робіт з одночасним автоматичним 

повідомленням програмними засобами електронної системи органу з 

містобудівного контролю про винесення такого припису згідно із [7]: 

а) у разі застосування конструкцій, виробів, матеріалів та 

обладнання, які не відповідають вимогам проєктної документації на 

будівництво об’єкта та Закону України "Про надання будівельної продукції 

на ринку" [5], технічним регламентам, та невжиття генеральним 

підрядником (підрядником — у разі, якщо будівельні роботи виконуються 

без залучення субпідрядників) відповідних заходів; 

б) у разі виявлення відхилень від проєктної документації на 

будівництво об'єкта, допущених під час будівництва об'єкта, та невжиття 
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генеральним підрядником (підрядником – у разі, якщо будівельні роботи 

виконуються без залучення субпідрядників) відповідних заходів; 

в) у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або 

загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання 

виникненню аварії. 

6.1.8 Відповідно до СОУ 42.1-37641918-087 технічний нагляд має 

залучатися до огляду виконаних робіт та складання актів за формою В.1 та 

В.2 додатка В до СОУ 42.1-37641918-087 на закриття прихованих робіт 

разом із відповідальним виконавцем із залученням представника 

(уповноваженої особи) проєктної організації відповідно до вимог  

ДБН А.3.1-5 [14] за наступними будівельними роботами: 

а) закріплення траси відповідно до ДСТУ Б В.2.3-33; 

б) створення геодезичної розбивочної основи відповідно до  

ДБН В.1.3-2 [16], ДСТУ-Н Б В.2.3-34, ДСТУ-Н Б В.1.3-1; 

в) розбивка і закріплення планового та висотного положення осей 

споруд відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-34 та ДСТУ-Н Б В.1.3-1; 

г) видалення родючого шару ґрунту, виторфовування, заміна 

слабких основ, корчування пнів відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-32; 

д) улаштування уступів на косогорах, укосах існуючих насипів при 

реконструкції і капітальному ремонті автомобільних доріг відповідно до 

ДСТУ-Н Б В.2.3-32; 

е) улаштування прошарків з геосинтетичних матеріалів при 

спорудженні земляного полотна, підпірних стінок, конструкції дорожнього 

одягу відповідно до ГБН В.2.3-37641918-544 [19]; 

ж) улаштування водовідведення і дренажних систем, укріплення 

русел водовідвідних споруд відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-32, ДБН В.2.3-4 

[17]; 



 

13 

и) спорудження та ущільнення земляного полотна і підготовка його 

поверхні для влаштування дорожнього одягу відповідно до  

ДСТУ-Н Б В.2.3-32; 

к) улаштування і ущільнення основи та конструктивних шарів 

дорожнього одягу відповідно до ДБН В.2.3-4 [17]; 

л) установка елементів швів розширення і стиснення при 

влаштуванні цементобетонного покриття відповідно ДБН В.2.3-4 [17]; 

м) установка арматури при влаштуванні цементобетонного покриття 

відповідно до ДБН В.2.3-4 [17]; 

н) зварювальні роботи при монтажі збірних залізобетонних 

конструкцій відповідно до ДБН В.2.3-4 [17]; 

п) улаштування мостового полотна, гідроізоляції і деформаційних 

швів і сполучень з насипом мостових споруд та улаштування дорожніх 

труб; 

р) укладання захисного шару гідроізоляції прогонових будов 

мостових споруд. 

6.1.9 Згідно зі СОУ 42.1-37641918-087 особа, яка здійснює технічний 

нагляд, повинна проводити проміжне приймання відповідальних 

конструкцій із оглядом і складанням акта за формою додатка Е до 

СОУ 42.1-37641918-087 разом із відповідальним виконавцем робіт із 

залученням представника проєктної організації (уповноваженої особи) при 

виконанні наступних дорожньо-будівельних робіт: 

а) спорудження насипу земляного полотна на слабкій основі, із 

слабких ґрунтів відповідно до ДБН В.2.3-4 [17] та ДСТУ-Н Б В.2.3-32; 

б) спорудження пальових основ відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-34; 

в) улаштування земляного полотна на перезволожених або 

заторфованих ґрунтах відповідно до ДБН В.2.3-4 [17] та ДСТУ-Н Б В.2.3-32; 

г) розробка виїмки у скельних ґрунтах та спорудження насипу із 

крупноуламкових або особливих ґрунтів відповідно до ДБН В.2.3-4 [17] та 
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ДСТУ-Н Б В.2.3-32; 

д) улаштування дренажних систем відповідно до ДБН В.2.3-4 [17],  

ДСТУ-Н Б В.2.3-32 та ДСТУ-Н Б В.2.3-41; 

е) улаштування протизсувних споруд відповідно до  

ГБН В.2.3-218-548 [20]; 

ж) улаштування протилавинних галерей відповідно до  

ДБН В.2.3-4 [17]; 

и) улаштування армоґрунтових підпірних стінок відповідно до 

ГБН В.2.3-218-548 [20]; 

к) укладання бетону при підводному бетонуванні фундаментів 

мостових споруд відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-34; 

л) укладання бетону в опори мостів за допомогою труб, що 

вертикально переміщуються відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-34; 

м) установка опорних частин прогонових будов мостових споруд 

відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-34; 

н) установка напруженої арматури відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-34; 

п) навісний монтаж збірних залізобетонних прогонових будов 

мостових споруд відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-34; 

р) ін’єктування каналів у попередньо-напружених мостових 

конструкціях відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-34; 

с) спорудження земляного полотна за індивідуальними проєктними 

рішеннями відповідно до ДБН В.2.3-4 [17] та ДСТУ-Н Б В.2.3-34; 

т) антикорозійний захист металевих прогонових будов мостових 

споруд відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-186; 

у) будівництво мостових споруд із металевих гофрованих елементів 

відповідно до ВБН В.2.3-218-198 [18]; 

ф) влаштування фундаментів мостових споруд на буронабивних 

палях відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.3-34; 

х) інші відповідальні конструкції, що передбачені проєктом. 
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6.2 Права особи, яка здійснює технічний нагляд на об’єктах 

дорожнього господарства 

6.2.1 Особа, яка здійснює технічний нагляд на об’єкті, має право 

вимагати від підрядника: 

а) виконання робіт відповідно до проєктної та іншої технічної 

документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку 

виконання і приймання робіт відповідно до СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12]; 

б) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, 

конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних 

документів згідно із СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12]; 

в) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій 

щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним 

(технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення підрядникам про 

такі випробування відповідно до СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12]; 

г) усунення відхилень від проєктних рішень, недоліків (дефектів) та 

недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного 

нагляду згідно із СОУ 42.1-37641918-087, [8], [12]; 

д) зупинення виконання будівельно-монтажних робіт до оформлення 

актів огляду прихованих робіт відповідно до СОУ 42.1-37641918-087, [8], 

[12] та у разі виявлення понаднормативної деформації об’єкта або загрози 

обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання 

виникненню аварії згідно із СОУ 42.1-37641918-087, [8]; 

к) отримання безперешкодного доступу до всіх видів робіт у будь-

який час протягом всього періоду виконання робіт на об'єкті [12]; 

л) залучення до надання послуг за договором інших відповідальних 

осіб, залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх 

діяльності (якщо це передбачено договором) [12]; 

м) отримання від замовника зазначену у договорі документацію, 

необхідну для виконання договору, у тому числі вихідні дані для 
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проєктування, копію договору (письмова форма/електронний документ), 

укладеного між замовником і підрядником. Приймання-передача 

документації здійснюється сторонами на підставі акта у формі, узгодженій 

сторонами, із зазначенням назв документів, кількості примірників і дати 

передачі [12]. 

6.2.2 Відповідно до Постанови [8] у разі виявлення відхилень від 

проєктних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови 

підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про 

це замовнику (забудовнику) і відповідному органу державного архітектурно-

будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. 

У випадку виявлення значних невідповідностей, технічний нагляд має 

право вимагати їх усунення, при виявленні критичних невідповідностей на 

об’єкті вимагати їх безумовного усунення при зупиненні подальшого 

виконання робіт згідно із Посібником 1 до ДБН В.2.3-4 [23]. 

6.3 Перелік інших робіт, які може виконувати особа, яка здійснює 

технічний нагляд 

6.3.1 Окрім завдань, передбачених пунктами 6.1, 6.2 цих 

рекомендацій, технічний нагляд за рішенням замовника відповідно до умов 

договору додатково може згідно із [12]: 

а) здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання 

робіт згідно зі зразком, наведеним у додатку А ДБН А.3.1-5 [14]; 

б) приймати участь у виробничих нарадах, що проводяться 

замовником і стосуються виконання послуг згідно з умовами договору; 

в) фіксувати результати технічного нагляду за роботами на об'єкті в 

журналі виконання робіт із зазначенням дефектів, порушень та винних у 

роботах, виконаних із порушенням, а також зобов'язувати підрядника 

усувати виявлені дефекти і порушення; 

г) перевіряти та візувати акти приймання виконаних будівельних 
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робіт, змонтованого обладнання та устаткування в частині відповідності 

обсягів виконаних робіт; 

д) брати участь у підготовці актів на приховані роботи, приймання 

закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію; 

е) здійснювати контроль за обліком всіх необхідних випробувань, 

своєчасно реагувати та перевіряти усунення усіх відхилень і 

невідповідностей; 

ж) здійснювати фото та відеофіксацію окремих відповідальних 

конструкцій та закінчених будівельних робіт, у тому числі прихованих, 

визначених ДБН А.3.1-5 [14]; 

и) забезпечувати облік, зберігання та передачу замовнику 

документації (письмова форма/електронний документ), яка складена або 

отримана виконавцем у процесі надання послуг за договором згідно з 

переліком документації, яку виконавець надає замовнику після закінчення 

строку дії договору або його припинення; 

к) надавати замовнику інформацію у повному обсязі про хід 

реалізації договору, у тому числі у письмовій формі/електронним 

документом. 

 

7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС 

ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 

 

7.1 Відповідно до [8] та СОУ 42.1-37641918-087 здійснення технічного 

нагляду особами, що працюють у проєктних і будівельних організаціях, які 

виконують роботи на підконтрольних об'єктах будівництва, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та 

значними (ССЗ) наслідками, не допускається. 

7.2 Відповідно до [3] та [6] у разі виявлення правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності, відповідальність несуть суб’єкти містобудування, 
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які є замовниками будівництва об’єктів, або ті, що виконують функції 

замовника і підрядника одночасно за незабезпечення здійснення технічного 

нагляду у випадках, якщо такий нагляд є обов’язковим згідно із 

законодавством. 

7.3 Відповідно до частини 17 статті 17 Закону [1] громадяни, які 

одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, мають особисту печатку 

та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право 

виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення 

вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил. 

7.4 Згідно із [6] неподання чи несвоєчасне подання замовником 

інформації про зміну осіб, відповідальних за проведення технічного 

нагляду, якщо подання такої інформації є обов’язковим, – тягне за собою 

накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

7.5 Відповідно до Кодексу України [6] виконання окремих видів робіт, 

пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, відповідальним виконавцем, 

який згідно із законодавством повинен мати кваліфікаційний сертифікат, 

без отримання в установленому порядку такого сертифіката, – тягне за 

собою накладення штрафу на відповідального виконавця від п'ятдесяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

7.6 Дія, передбачена пунктом 7.5 цих рекомендацій, вчинена особою, 

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж 

порушення, – тягне за собою накладення штрафу на відповідальних 

виконавців від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів згідно із [6]. 

7.7 Відповідно до Кодексу [6] здійснення технічного нагляду з 

порушенням вимог законодавства тягне за собою накладення штрафу на 

особу, яка здійснює технічний нагляд, від чотирьохсот до п'ятисот 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

7.8 Дії, передбачені пунктом 7.7 цих рекомендацій вчинені особою, яку 
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протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 

порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на головного 

архітектора проєкту (архітектора), на особу, яка здійснює технічний нагляд, 

від п’ятисот до шестисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян 

згідно із [6]. 

7.9 Процедури, пов’язані з позбавленням сертифіката, визначені 

Порядком проведення професійної атестації відповідальних виконавців 

окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, 

затвердженим Постановою [9]. 

7.10 Згідно із [6] атестаційна архітектурно-будівельна комісія має 

право позбавити кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного 

нагляду на підставі оформлених в установленому порядку: 

а) рішення суду; 

б) акта про: 

– виявлення факту подання виконавцем для проведення професійної 

атестації недостовірних документів або інформації, що в них міститься; 

– виявлення контролюючими органами фактів порушення виконавцем 

вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері 

містобудування; 

– встановлення факту передачі кваліфікаційного сертифіката іншій 

особі для виконання окремих видів робіт. 

7.11 Відповідно до [6] та [7] неведення документації з технічного 

нагляду, передбаченої Порядком здійснення технічного нагляду під час 

будівництва об’єкта архітектури, або ведення такої документації з 

порушенням установленого порядку (у тому числі внесення до такої 

документації завідомо недостовірних даних), – тягне за собою накладення 

штрафу на особу, яка здійснює технічний нагляд на відповідному об'єкті, у 

розмірі від одного до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

7.12 Згідно із [6], [7] особа, яка здійснює технічний нагляд, несе 
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відповідальність за підписання акта готовності до експлуатації закінченого 

будівництвом об'єкта, у разі наявності однієї або декількох з таких 

обставин: 

а) на об’єкті не виконані всі роботи, передбачені проєктною 

документацією; 

б) на об'єкті не встановлено та/або не налагоджено все обладнання, 

передбачене проєктною документацією; 

в) при виконанні робіт не дотримано будівельних норм та погоджених 

відповідно до закону обґрунтованих відхилень від будівельних норм (за 

наявності), нормативно-правових актів, інших обов’язкових до виконання 

нормативних документів; 

г) на об’єкті у повному обсязі не виконано передбачені проєктною 

документацією заходи з охорони праці, створення безпечних умов для 

роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, 

забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього 

природнього середовища і антисейсмічні заходи, якщо такі передбачені 

проєктною документацією. 

7.13 У разі невиконання або неналежного виконання своїх 

зобов'язань, особа, яка здійснює технічний нагляд, несе відповідальність 

згідно із [7] у випадках: 

а) невинесення генеральному підряднику (підряднику, якщо 

будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) припису про 

необхідність усунення порушень, виявлених під час здійснення технічного 

нагляду, у визначених законом випадках, – тягне за собою накладення 

штрафу на особу, яка здійснює технічний нагляд на відповідному об’єкті, у 

розмірі двадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб; 

б) невинесення генеральному підряднику (підряднику, якщо 

будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) припису про 
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зупинення виконання підготовчих робіт щодо демонтажу (знесення) 

будинку, будівлі, споруди, будівельних робіт, у визначених законом 

випадках: 

1) щодо будівлі, споруди, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об'єктів з незначними (СС1) наслідками, – тягне за собою 

накладення штрафу на особу, яка здійснює технічний нагляд на 

відповідному об’єкті, у розмірі двадцяти прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб; 

2) щодо будівлі, споруди, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками, – тягне за собою 

накладення штрафу на особу, яка здійснює технічний нагляд на 

відповідному об'єкті, у розмірі двадцяти п’яти прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб; 

3) щодо будівлі, споруди, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об'єктів зі значними (ССЗ) наслідками, – тягне за собою 

накладення штрафу на особу, яка здійснює технічний нагляд на 

відповідному об’єкті, – у розмірі тридцяти прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб. 

7.14 Дії, перелічені в пунктах 7.8 – 7.10, вчинені повторно протягом 

року особою, яку вже було притягнуто до відповідальності за таке 

правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу із позбавленням 

права здійснювати технічний нагляд до трьох років відповідно до [7]. 

7.15 У випадку незадоволення вимог контролю щодо продукції, що 

випускається, застосовуються процедури управління продукцією, що не 

відповідає встановленим вимогам [23]. 

7.16 Технічний нагляд не перевіряє та не несе відповідальність за 

вартість робіт, контроль якості яких здійснюється. 
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ДОДАТОК А 

(ДОВІДКОВИЙ) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1 Закон України «Про архітектурну діяльність» 

2 Закон України «Про публічні закупівлі» 

3 Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності» 

4 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

5 Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» 

6 Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» 

7 Проєкт Закону України № 5655 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної 

діяльності» 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903  

«Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта 

архітектури» 

9 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554  

«Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт 

(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» 

10 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1065  

«Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг 

загального користування» 

11 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198  

«Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних 

доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та 

охорони» 

12 Примірна форма договору про здійснення технічного нагляду 
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затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 

від 13.04.2020 № 89 «Про затвердження примірник форм договорів про 

здійснення технічного нагляду та про надання інженерно-консультаційних 

послуг в будівництві» 

13 Наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 

21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт» 

14 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва 

15 ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель і споруд 

16 ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних 

параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві 

17 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. 

Частина II. Будівництво 

18 ВБН В.2.3-218-198:2007 Споруди транспорту. Проектування та 

будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних 

дорогах загального користування 

19 ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги Застосування 

геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги 

20 ГБН В 2.3-218-548:2010 Споруди транспорту. Армоґрунтові підпірні 

стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво 

21 ГБН В.2.3-37641918-552:2015 Автомобільні дороги. Визначення 

класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів 

дорожнього будівництва 

22 Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості 

будівництва 

23 Посібник 1. Контроль якості будівництва автомобільних доріг 

загального користування до ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. 

Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво 
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24 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

Випуск 64 Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи 

25 МВ 42.1-37641918-ХХХ:202Х Методичні вказівки з підготування 

типової тендерної документації для закупівлі послуг з технічного нагляду 

26 МВ 42.1-37641918-ХХХ:202Х Методичні вказівки з визначення 

вартості послуг з технічного нагляду 


