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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 7 червня 2017 р. № 402 

Київ 

Про внесення змін до Порядку ліцензування  

господарської діяльності, пов’язаної із  

створенням об’єктів архітектури 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням 

об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 

2007 р. № 1396 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3441; 2008 р., № 82, ст. 2766; 

2011 р., № 40, ст. 1645, № 61, ст. 2435; 2012 р., № 8, ст. 297, № 16, ст. 592; 2013 р., № 28, ст. 

955; 2014 р., № 7, ст. 201; 2015 р., № 96, ст. 3297; 2017 р., № 33, ст. 1027), зміни, що 

додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання 

чинності Законом України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”. 

  

  

Прем’єр-міністр України 

  

  

В. ГРОЙСМАН 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 постановою Кабінету Міністрів України  

від 7 червня 2017 р. № 402 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку ліцензування господарської діяльності, 

пов’язаної із створенням об’єктів архітектури 

1. У пункті 1 слова і цифри “, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за 

складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить 

до IV і V категорії складності” замінити словами і цифрами “з будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними 

(СС3) наслідками”. 

2. В абзаці третьому пункту 3 слово “Мінрегіонбудом” замінити словом “Мінрегіоном”. 

3. В абзаці першому пункту 5 цифри і слова “IV і V категорій складності та” та цифри і 



слова “IV і V категорій складності, затвердженими” замінити відповідно словами і цифрами 

“, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та 

значними (СС3) наслідками, та” і “, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, затвердженими”. 

4. Абзац сьомий пункту 17 виключити. 

5. Пункти 18 і 19 виключити. 

_____________________ 

 


