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Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 червня 2017 р. за N 711/30579

Про внесення змін до Порядку ведення єдиного реєстру
документів, що дають право на виконання підготовчих та
будівельних робіт і засвідчують прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,
відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у
видачі, скасування та анулювання зазначених документів
Відповідно до пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 17 січня
2017 року N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності"
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі,
скасування та анулювання зазначених документів, затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24
червня 2011 року N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2011 року
за N 885/19623 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 2:
абзаци другий, третій замінити абзацами другим - п'ятим такого змісту:
"обліку повідомлень про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у
повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або скасування їх реєстрації;
обліку повідомлень про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у
повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі будівельного паспорта, або скасування їх реєстрації;
обліку повідомлень про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у
повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), або
скасування їх реєстрації;
обліку повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання
підготовчих/будівельних робіт;".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;
2) у пункті 8 слова "декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або"
виключити;
3) у пункті 9:
абзац перший підпункту "в" викласти в такій редакції:
"в) замовника (зміну замовника);";
підпункт "ґ" після слова "підрядну" доповнити словами "(зміну підрядної)";
підпункт "д" викласти в такій редакції:
"д) авторський і технічний нагляд (його зміну), головного архітектора проекту, головного
інженера проекту, експерта (прізвище, ім'я та по батькові особи, серія та номер
кваліфікаційного сертифіката), коригування проектної документації;".
2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Козловська Н. В.)
разом з Юридичним департаментом (Дорофеєв М. Ю.) в установленому законодавством
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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