
 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 

БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

17.05.2017 м. Київ N 115 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

09 червня 2017 р. за N 709/30577 

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21 грудня 2016 року N 331 

Відповідно до пункту 9 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 

17 січня 2017 року N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення містобудівної діяльності" та пункту 4 Положення про Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, 

НАКАЗУЮ: 

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21 грудня 2016 року N 331 "Про 

затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки за додержанням суб'єктом господарювання ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності", 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 січня 2017 року за N 73/29941, цифри та 

слова "IV і V категорій складності" замінити словами ", що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками". 

2. Внести до Акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) 

перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства від 21 грудня 2016 року N 331, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

18 січня 2017 року за N 73/29941, такі зміни: 

1) у заголовку цифри та слова "IV і V категорій складності" замінити словами ", що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками"; 

2) у пунктах 1 - 3, 7 розділу I, пунктах 30, 31 розділу II Переліку питань щодо проведення 

перевірки цифри та слова "IV і V категорій складності" замінити словами ", що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками,"; 



у розділі III: 

у пункті 3 цифри та слова "IV категорії складності" замінити словами ", що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками,"; 

у пункті 4 цифру та слова "V категорії складності" замінити словами ", що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками,"; 

3) у пункті 5 Переліку нормативно-правових актів, нормативних актів та нормативних 

документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки, цифри 

та слова "IV і V категорій складності" замінити словами ", що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками,". 

3. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Козловська Н. В.), 

Юридичному департаменту (Дорофеєв М. Ю.) разом з Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України (Кудрявцев О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня 

набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 року N 1817-VIII "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності". 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л. Р. 

  

Перший заступник Міністра В. А. Негода 

 

 


