
 

 
 
 
 

 

 
 

 

ОСТАННІ ЗМІНИ У 
БУДІВЕЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАВСТВІ   
 

 
Нещодавно було розширено перелік 
будівельних робіт, які не потребують 
документів, що дають право на їх 
виконання, та після закінчення яких об'єкт 
не підлягає прийняттю в експлуатацію. 
Пропонуємо ознайомитися з оновленим 
переліком у нашому короткому огляді.  
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Сторінка 2 

20 березня 2019 року Кабінет Міністрів 
України прийняв Постанову №236, якою 
було доповнено перелік будівельних 
робіт, які не потребують документів, що 
дають право на їх виконання, та після 
закінчення яких об'єкт не підлягає 
прийняттю в експлуатацію. 

До таких будівельних робіт включено 
наступні:  

 роботи з переобладнання та 
перепланування жилого будинку і жилого 
приміщення, а також нежилого будинку, 
будівлі, споруди, приміщення в них, 
виконання яких не передбачає втручання 
в огороджувальні та несучі конструкції 
та/або інженерні системи загального 
користування, - щодо об'єктів, що за 
класом наслідків СС1, СС2 та СС3; 

 оснащення будівель і споруд 
приладами для ведення відокремленого 
обліку теплової енергії, гарячої і холодної 
води; 

 реконструкція або технічне 
переоснащення електричних мереж 
напругою не вище 10 кВ; 

 роботи з теплової ізоляції 
введених в експлуатацію житлових 
будинків (стін, даху, горища, технічного, 
цокольного, підвального поверхів), що за 
класом наслідків (відповідальності) 
належать до об'єктів з класом наслідків 
СС1 та СС2; 

 переобладнання та 
перепланування будівель та інженерних 
споруд установ виконання покарань, 
слідчих ізоляторів та підприємств установ 
виконання покарань; 

 нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, капітальний ремонт об'єктів 
казармено-житлового фонду військових 
містечок (крім житлових будинків), 
військових аеродромів, арсеналів, баз та 
складів, комунальних споруд. 

 
При цьому, із переліку виключено 

роботи по технічному переоснащенню 
внутрішніх систем газопостачання 
(включаючи спеціальне). 

 
Просимо звернути Вашу увагу, що дія 

цього переліку, як і раніше, не 
поширюється на об'єкти, що належать до 
пам'яток культурної спадщини. 

 
Крім того, наголошено, що виконання 

будівельних робіт з нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту та технічного переоснащення 
повинно здійснюватися з дотриманням 
вимог законодавства, будівельних норм, 
стандартів і правил та відповідно до 
розробленої та затвердженої в 
установленому законодавством порядку 
проектної документації. 

 
Нові зміни набрали чинності  

20.03.2019 р. 
 
 
 

 

Якщо у Вас виникли питання щодо зазначеної теми, 
будь ласка, звертайтеся до Владислава Киселя 
(v.kysil@kpdconsulting.com.ua) або Михайла Семки 
(m.semka@kpdconsulting.com.ua). Будемо раді Вам 
допомогти і надати додаткову інформацію. Завжди раді 
співпраці з Вами заради підвищення ефективності 
Вашого бізнесу. Інформація, що міститься у цьому 
огляді, не призначена для  надання юридичної 
консультації та не може розглядатися або тлумачитися 
як заміна спеціальної консультації щодо конкретної 
ситуації. 

 


