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Ризик настання негативних
наслідків від провадження
господарської діяльності

Код цілі
державного
нагляду
(контролю)

небезпечна
подія, що
призводить до
настання
негативних
наслідків

негативний
наслідок

Ймовірність
Питання для перевірки
настання
дотримання вимоги
негативних
законодавства
наслідків
(підлягає включенню
(від 1 до 4
до переліку питань
балів, де 4
щодо проведення
найвищий
заходу державного
рівень
нагляду (контролю)
ймовірності)

Загальні вимоги

1.1 Ліцензіат зобов’язаний
Частина перша
виконувати вимоги
статті 9 ЗУ
ліцензійних умов
№ 222
відповідного виду
господарської діяльності, а
здобувач ліцензії для її
одержання - відповідати
ліцензійним умовам.
Ліцензіат, який одержав
розпорядження про
усунення порушень вимог
ліцензійних умов,
зобов’язаний в
установлений у

Частина
шістнадцята
статті 19 ЗУ
№ 222

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
будівництва, що за
F
О4, О5
інші порушення
класом наслідків
нормальних
(відповідальності)
умов
належать до
життєдіяльності
об’єктів із
людини;
середніми та
неналежна
значними
кваліфікація
наслідками
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
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Письмове
рішення
органу ліцензування
про
усунення
порушень ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності
з
будівництва об’єктів,

що
за
класом
наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів
з
середніми
та
значними
наслідками, та вимог

Примітки

Посилання на
законодавство, в
якому міститься
Вимога законодавства, якої
вимога
повинні дотримуватися
Назва об’єкта, на
(скорочене
суб’єкти господарювання у
який спрямована
найменування,
відповідній сфері
вимога
номер акта
державного нагляду
законодавства
(документа) та
(контролю)
номер статті, її
частини, пункту,
абзацу)

Діяльність, на яку спрямована вимога
законодавства (із зазначенням коду
згідно з КВЕД)

Порядковий номер

ПЕРЕЛІК
питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської
діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів
із середніми та значними наслідками
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розпорядженні строк
подати до органу
ліцензування інформацію
про усунення зазначених у
такому акті порушень.
Суб'єкт господарювання
під час здійснення
державного нагляду
(контролю) зобов'язаний:

безпеку
держави

законодавства,
що
стали підставою для
прийняття
рішення
про усунення таких
порушень, виконано
своєчасно

Абзац третій
статті 11 ЗУ
№ 877

виконувати вимоги органу
державного нагляду
(контролю) щодо усунення
виявлених порушень вимог
законодавства.
Невиконання приписів,
Частина перша
розпоряджень або інших
статті 12 ЗУ
розпорядчих документів
№ 877
щодо усунення порушень
вимог законодавства,
виявлених під час
здійснення заходу
державного нагляду
(контролю), тягне за собою
застосування до суб'єкта
господарювання штрафних
санкцій у порядку,
встановленому законом.
1.2 Ліцензіат зобов’язаний
Частина перша
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4, О5
інші порушення шкода, завдана
виконувати вимоги
статті
9
ЗУ будівництва, що за
F
класом наслідків
нормальних
здоров’ю
ліцензійних умов
№ 222
(відповідальності)
умов
людини;
відповідного виду
належать
до
життєдіяльності
моральна
господарської діяльності, а
об’єктів із
людини;
шкода, завдана
здобувач ліцензії для її
середніми та
неналежна
людині;
одержання - відповідати
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Повторні протягом
двох років порушення
суб’єктом
господарювання
ліцензійних умов
провадження
господарської
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ліцензійним умовам.

значними
наслідками

2. Підставою для прийняття Пункт 6 частини
рішення про анулювання
другої статті 16
ліцензії є:
ЗУ № 222
6) акт про повторне
порушення ліцензіатом
ліцензійних умов.
Повторним порушенням
ліцензіатом ліцензійних
умов вважається вчинення
ним протягом двох років з
дня видання органом
ліцензування
розпорядження про
усунення порушень
ліцензійних умов нового
порушення хоча б однієї з
вимог ліцензійних умов,
щодо якої видавалося таке
розпорядження
Ліцензіат, який одержав
розпорядження про
усунення порушень вимог
ліцензійних умов,
зобов’язаний в
установлений у
розпорядженні строк
подати до органу
ліцензування інформацію
про усунення зазначених у
такому акті порушень.

Частина
шістнадцята
статті 19 ЗУ
№ 222

Суб'єкт господарювання
під час здійснення
державного нагляду

Абзац
статті
№ 877

третій
11 ЗУ

кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

діяльності з
будівництва об’єктів,
що за класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів з
середніми та значними
наслідками, та вимог
законодавства відсутні
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(контролю) зобов'язаний:
виконувати вимоги органу
державного нагляду
(контролю) щодо усунення
виявлених порушень вимог
законодавства.
Невиконання приписів,
Частина перша
розпоряджень або інших
статті 12 ЗУ
розпорядчих документів
№ 877
щодо усунення порушень
вимог законодавства,
виявлених під час
здійснення заходу
державного нагляду
(контролю), тягне за собою
застосування до суб'єкта
господарювання штрафних
санкцій у порядку,
встановленому законом.
1.3 За провадження виду
Частина перша
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
будівництва,
що
за
О4,
О5
інші
порушення
господарської діяльності,
статті 20 ЗУ
F
класом
наслідків
нормальних
що підлягає ліцензуванню, № 222
(відповідальності)
умов
без ліцензії чи здійснення
належать
до
життєдіяльності
таких видів господарської
об’єктів із
людини;
діяльності з порушенням
середніми та
неналежна
умов ліцензування посадові
значними
кваліфікація
особи суб’єктів
наслідками
працівників;
господарювання несуть
відсутність
адміністративну
системи
відповідальність,
управління
передбачену Кодексом
якістю;
України про
виконання робіт
неналежної
адміністративні
якості
правопорушення.

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Факти провадження
господарської
діяльності з
будівництва об’єктів,
що за класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів з
середніми та значними
наслідками, без
ліцензії чи здійснення
такої господарської
діяльності з
порушенням умов
ліцензування відсутні
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1.4 Плановий чи позаплановий
захід щодо суб’єкта
господарювання юридичної особи має
здійснюватися у
присутності керівника або
особи, уповноваженої
керівником. Плановий чи
позаплановий захід щодо
фізичної особи підприємця має
здійснюватися за його
присутності або за
присутності уповноваженої
ним особи.
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити присутність
керівника, його заступника
або іншої уповноваженої
особи під час проведення
органом ліцензування в
установленому законом
порядку перевірки
додержання ліцензіатом
цих Ліцензійних умов.
1.5 Суб'єкт господарювання
під час здійснення
державного нагляду
(контролю) зобов'язаний:
допускати посадових осіб
органу державного нагляду
(контролю) до здійснення
заходів державного нагляду
(контролю) за умови
дотримання ними порядку
здійснення державного

Частина
одинадцята
статті
4
№ 877

Абзац
тринадцятий
підпункту
пункту
Ліцензійних
умов

Абзац
статті
№ 877

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
будівництва, що за
О4, О5
інші порушення
F
нормальних
ЗУ класом наслідків
(відповідальності)
умов
належать до
життєдіяльності
об’єктів із
людини;
середніми та
неналежна
значними
кваліфікація
наслідками
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави
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Присутність
керівника, його
заступника або іншої
уповноваженої особи
під час проведення
органом ліцензування
в установленому
законом порядку
перевірки додержання
ліцензіатом
Ліцензійних умов
суб’єктом
господарювання
забезпечено

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
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Посадові особи органу
ліцензування до
здійснення перевірки
додержання
ліцензіатом
Ліцензійних умов
суб’єктом
господарювання
допущені
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8

другий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
11 ЗУ будівництва, що за
F
класом наслідків
нормальних
(відповідальності)
умов
належать до
життєдіяльності
об’єктів із
людини;
середніми та
неналежна
значними
кваліфікація
наслідками
працівників;
відсутність
системи
управління
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нагляду (контролю),
передбаченого цим
Законом.

якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

1.6 Суб'єкт господарювання
під час здійснення
державного нагляду
(контролю) зобов'язаний:

Абзац четвертий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
будівництва,
що
за
О4,
О5
інші
порушення
статті 11 ЗУ
F
класом
наслідків
нормальних
№ 877
(відповідальності)
умов
належать до
життєдіяльності
об’єктів із
людини;
надавати документи, зразки
середніми та
неналежна
продукції, пояснення в
значними
кваліфікація
обсязі, який він вважає
наслідками
працівників;
необхідним, довідки,
відсутність
відомості, матеріали з
системи
питань, що виникають під
управління
час державного нагляду
якістю;
(контролю), відповідно до
виконання робіт
закону.
неналежної
якості

1.7 Господарська діяльність з
будівництва об’єктів, що за
класом наслідків
(відповідальності) належать
до об’єктів із середніми та
значними наслідками,
здійснюється з дотримання
вимог ДБН В.1.2-14-2009
“Загальні принципи
забезпечення надійності та
конструктивної безпеки
будівель, споруд,
будівельних конструкцій та
основ”, ДБН A.3.1-5-2016
“Організація будівельного
виробництва”, інших

Абзац перший
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
F
О4, О5
інші порушення
пункту
7 будівництва, що за
класом наслідків
нормальних
Ліцензійних
(відповідальності)
умов
умов;
ДБН
належать
до
життєдіяльності
А.3.1-5:2016
об’єктів із
людини;
середніми та
неналежна
значними
кваліфікація
наслідками
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави
Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави
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Документи,
пояснення, довідки,
відомості, матеріали з
питань, що виникли
під час перевірки
додержання
ліцензіатом
Ліцензійних умов,
суб’єктом
господарювання
надані

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
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Вимоги нормативноправових актів,
будівельних норм,
нормативних
документів у сфері
містобудівної
діяльності та робочої
документації, у тому
числі щодо створення
безперешкодного
життєвого середовища
для осіб з інвалідністю
та інших
маломобільних груп
населення, під час
будівництва об’єктів,
що за класом наслідків
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нормативно-правових актів,
будівельних норм та
нормативних документів у
сфері містобудівної
діяльності.
виконання робіт
здійснюється згідно з
нормативно-правовими
актами, будівельними
нормами та нормативними
документами у сфері
містобудівної діяльності та
робочою документацією

держави

(відповідальності)
належать до об’єктів з
середніми та значними
наслідками,
забезпечено

Абзац
третій
пункту
10
Ліцензійних
умов

Планування і забудова Частина перша
населених
пунктів, статті 27 ЗУ
формування мікрорайонів, № 875
проектування, будівництво
і реконструкція об'єктів
фізичного оточення без
пристосування
для
використання особами з
інвалідністю
не
допускаються.
Зазначена
діяльність здійснюється з
урахуванням
думки
громадських
організацій
осіб з інвалідністю.
1.8 Ліцензуванню підлягають Пункт 9 частини
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
F
О4, О5
інші порушення
такі види господарської першої статті 7 будівництва, що за
класом наслідків
нормальних
діяльності:
ЗУ № 222
(відповідальності)
умов
будівництво об’єктів, що за
належать до
життєдіяльності
об’єктів із
людини;
класом
наслідків
середніми та
неналежна
(відповідальності) належать
значними
кваліфікація
до об’єктів з середніми та
наслідками
працівників;
значними наслідками, - з

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;

4

Господарська
діяльність з
будівництва об’єктів,
що за класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів із
середніми та значними
наслідками,
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урахуванням особливостей,
визначених Законом
України "Про архітектурну
діяльність"
Господарська діяльність з Пункт
будівництва об’єктів, що за Ліцензійних
класом
наслідків умов
(відповідальності) належать
до об’єктів із середніми та
значними
наслідками,
підлягає ліцензуванню за
переліком видів робіт із
провадження господарської
діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів із
середніми та значними
наслідками, які підлягають
ліцензуванню,
затвердженим
Кабінетом
Міністрів України (далі перелік робіт).

2

відсутність
шкода, завдана
системи
навколишньому
управління
природньому
якістю;
середовищу;
виконання робіт
збитки, що
неналежної
вплинуть на
якості
національну
безпеку
держави

провадиться за
Переліком видів робіт,
затвердженим
Кабінетом Міністрів
України

Організаційні вимоги

2
Організаційними вимогами Абзац другий
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
умов
затвердженої
2.1 організаційної
структури
суб’єкта господарювання
відповідно до переліку
робіт.

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;

4

Розпорядчий документ
про
затвердження
організаційної
структури
суб’єкта
господарювання
наявний
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виконання робіт
неналежної
якості

Організаційними вимогами Абзац другий
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
умов
затвердженої
організаційної
структури
суб’єкта господарювання
2.2 відповідно до переліку
робіт.

Організаційними вимогами Абзац третій
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
в організаційній структурі умов
суб’єкта господарювання
підрозділів
та/або
спеціалістів,
які
2.3
забезпечують
виконання
адміністративно-керівних,
виробничо-технічних,
планово-договірних,
виробничих,
юридичних
функцій та функцій з
контролю
якості,
промислової безпеки та

збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Затверджена
організаційна
структура
суб’єкта
господарювання
переліку видів робіт у
додатку до ліцензії
відповідає

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
виконання
адміністративнокерівних
функцій
наявний(і)
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охорони
праці,
оформлення, ведення та
збереження
виконавчої
документації; створення та
ведення
фонду
національних стандартів,
будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.
Організаційними вимогами Абзац третій
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
в організаційній структурі умов
суб’єкта господарювання
підрозділів
та/або
спеціалістів,
які
забезпечують
виконання
адміністративно-керівних,
виробничо-технічних,
планово-договірних,
юридичних
2.4 виробничих,
функцій та функцій з
контролю
якості,
промислової безпеки та
охорони
праці,
оформлення, ведення та
збереження
виконавчої
документації; створення та
ведення
фонду
національних стандартів,
будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
виконання виробничотехнічних
функцій
наявний(і)
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Організаційними вимогами Абзац третій
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
в організаційній структурі умов
суб’єкта господарювання
підрозділів
та/або
спеціалістів,
які
забезпечують
виконання
адміністративно-керівних,
виробничо-технічних,
планово-договірних,
юридичних
2.5 виробничих,
функцій та функцій з
контролю
якості,
промислової безпеки та
охорони
праці,
оформлення, ведення та
збереження
виконавчої
документації; створення та
ведення
фонду
національних стандартів,
будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.

2.6

Організаційними вимогами Абзац третій
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
в організаційній структурі умов
суб’єкта господарювання
підрозділів
та/або
спеціалістів,
які
забезпечують
виконання
адміністративно-керівних,
виробничо-технічних,

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
виконання
плановодоговірних
функцій
наявний(і)

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому

4

В
організаційній
структурі
підприємства
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
виконання виробничих
функцій наявний(і)
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планово-договірних,
виробничих,
юридичних
функцій та функцій з
контролю
якості,
промислової безпеки та
охорони
праці,
оформлення, ведення та
збереження
виконавчої
документації; створення та
ведення
фонду
національних стандартів,
будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.
Організаційними вимогами Абзац третій
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
в організаційній структурі умов
суб’єкта господарювання
підрозділів
та/або
спеціалістів,
які
забезпечують
виконання
адміністративно-керівних,
2.7 виробничо-технічних,
планово-договірних,
виробничих,
юридичних
функцій та функцій з
контролю
якості,
промислової безпеки та
охорони
праці,
оформлення, ведення та
збереження
виконавчої
документації; створення та
ведення
фонду
національних стандартів,

якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
виконання юридичних
функцій наявний(і)
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будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.
Організаційними вимогами Абзац третій
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
в організаційній структурі умов
суб’єкта господарювання
підрозділів
та/або
спеціалістів,
які
забезпечують
виконання
адміністративно-керівних,
виробничо-технічних,
планово-договірних,
юридичних
2.8 виробничих,
функцій та функцій з
контролю
якості,
промислової безпеки та
охорони
праці,
оформлення, ведення та
збереження
виконавчої
документації; створення та
ведення
фонду
національних стандартів,
будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.
Організаційними вимогами Абзац третій
є:
підпункту 1
пункту 8
2.9 наявність:
Ліцензійних
в організаційній структурі умов
суб’єкта

господарювання

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
виконання функцій з
контролю
якості
наявний(і)

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4, О5
інші порушення шкода, завдана
будівництва, що за
F
нормальних
здоров’ю
класом наслідків
умов
людини;
(відповідальності)
життєдіяльності
моральна
належать до
людини;
шкода, завдана
об’єктів із
неналежна
людині;

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
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підрозділів
та/або
спеціалістів,
які
забезпечують
виконання
адміністративно-керівних,
виробничо-технічних,
планово-договірних,
виробничих,
юридичних
функцій та функцій з
контролю
якості,
промислової безпеки та
охорони
праці,
оформлення, ведення та
збереження
виконавчої
документації; створення та
ведення
фонду
національних стандартів,
будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.
Організаційними вимогами Підпункт 2
є:
пункту 8
Ліцензійних
наявність:
умов
зберігання протягом строку
дії ліцензії документів
(копій), які підтверджують
достовірність даних, що
2.10 зазначалися
здобувачем
ліцензії у документах, які
подавалися
органові
ліцензування,
а
також
документа, що підтверджує
внесення плати за видачу
ліцензії.

середніми та
значними
наслідками

кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

виконання
функцій
промислової безпеки
та
охорони
праці
наявний(і)

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
виконання
функцій
щодо
зберігання
протягом строку дії
ліцензії
документів
(копій),
які
підтверджують
достовірність даних,
що
зазначалися
здобувачем ліцензії у
документах,
які
подавалися
органу
ліцензування,
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наявний(і)
Організаційними вимогами Підпункт 2
є:
пункту 8
Ліцензійних
наявність:
умов
зберігання протягом строку
дії ліцензії документів
(копій), які підтверджують
2.11 достовірність даних, що
зазначалися
здобувачем
ліцензії у документах, які
подавалися
органові
ліцензування,
а
також
документа, що підтверджує
внесення плати за видачу
ліцензії.
Організаційними вимогами Абзац третій
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
в організаційній структурі умов
суб’єкта господарювання
підрозділів
та/або
спеціалістів,
які
забезпечують
виконання
2.12
адміністративно-керівних,
виробничо-технічних,
планово-договірних,
виробничих,
юридичних
функцій та функцій з
контролю
якості,
промислової безпеки та
охорони
праці,
оформлення, ведення та
збереження
виконавчої

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
виконання
функцій
щодо
зберігання
протягом строку дії
ліцензії документа, що
підтверджує внесення
плати
за
видачу
ліцензії, наявний(і)

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
оформлення, ведення
та
збереження
виконавчої
документації
наявний(і)
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документації; створення та
ведення
фонду
національних стандартів,
будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.
Організаційними вимогами Абзац третій
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
в організаційній структурі умов

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

В
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
підрозділ
та/або
спеціаліст(и)
для
забезпечення
створення та ведення
фонду національних
стандартів,
будівельних норм та
нормативно-правових
актів
у
сфері
містобудівної
діяльності наявний(і)

Організаційними вимогами Абзац четвертий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
2.14 є:
О4, О5
інші порушення шкода, завдана
підпункту 1
будівництва, що за
F
нормальних
здоров’ю
пункту 8
класом наслідків

4

Розпорядчий документ
про
затвердження
положень
про

суб’єкта господарювання
підрозділів
та/або
спеціалістів,
які
забезпечують
виконання
адміністративно-керівних,
виробничо-технічних,
планово-договірних,
юридичних
2.13 виробничих,
функцій та функцій з
контролю
якості,
промислової безпеки та
охорони
праці,
оформлення, ведення та
збереження
виконавчої
документації; створення та
ведення
фонду
національних стандартів,
будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

17
наявність:

умов
життєдіяльності
людини;
неналежна
кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

Організаційними вимогами Абзац четвертий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
є:
підпункту 1
будівництва, що за
F
нормальних
пункту 8
класом наслідків
наявність:
умов
Ліцензійних
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
затверджених
положень умов
людини;
об’єктів із
про відповідні структурні
неналежна
середніми та
підрозділи та посадових
кваліфікація
значними
інструкцій
працівників
працівників;
2.15
наслідками
згідно
з
розподілом
відсутність
системи
обов’язків, повноважень та
управління
відповідальності
осіб,
якістю;
штатного розпису.
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Розпорядчий документ
про
затвердження
посадових інструкцій
працівників згідно з
розподілом обов’язків,
повноважень
та
відповідальності осіб,
штатного
розпису
наявний

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4,
О5
інші
порушення
шкода,
завдана
будівництва, що за
F
нормальних
здоров’ю
класом наслідків
умов
людини;
(відповідальності)
життєдіяльності
моральна
належать до
людини;
шкода, завдана
об’єктів із

4

Укладені
трудові
договори
з
усіма
найманими
працівниками наявні

затверджених
положень
про відповідні структурні
підрозділи та посадових
інструкцій
працівників
згідно
з
розподілом
обов’язків, повноважень та
відповідальності
осіб,
штатного розпису.

Ліцензійних
умов

Організаційними вимогами Абзац п’ятий
є:
підпункту 1
пункту 8
2.16 наявність:
Ліцензійних
укладених
трудових умов
договорів

з

усіма

(відповідальності)
належать до
об’єктів із
середніми та
значними
наслідками

відповідні структурні
підрозділи наявний
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найманими працівниками.
Трудовий
договір Частина перша
укладається, як правило, в статті 24 КЗпПУ
письмовій
формі.
Додержання
письмової
форми є обов'язковим:
1) при організованому
наборі працівників;
2) при укладенні трудового
договору про роботу в
районах
з
особливими
природними географічними
і геологічними умовами та
умовами
підвищеного
ризику для здоров'я;

середніми та
значними
наслідками

неналежна
кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

3) при укладенні контракту;
4)
у випадках,
коли
працівник наполягає на
укладенні
трудового
договору
у
письмовій
формі;
5) при укладенні трудового
договору з неповнолітнім
(стаття 187 цього Кодексу);
6) при укладенні трудового
договору
з
фізичною
особою;
7) в інших випадках,
передбачених
законодавством України.
2.17 Організаційними вимогами Абзац шостий
підпункту 1

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4, О5
інші порушення шкода, завдана
будівництва, що за

4

Національні
стандарти, будівельні

19
є:

нормальних
умов
життєдіяльності
людини;
неналежна
кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави
Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

підтверджує впровадження
системи управління якістю
суб’єкта
2.18 продукції
господарювання.

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Документ,
що
підтверджує
впровадження системи
управління
якістю
продукції
суб’єкта
господарювання,
наявний

Організаційними вимогами Підпункт 2
є:
пункту 8
Ліцензійних
2.19 зберігання протягом строку
умов
дії ліцензії документів
(копій), які підтверджують
достовірність даних, що

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4, О5
інші порушення шкода, завдана
будівництва, що за
F
нормальних
здоров’ю
класом наслідків
умов
людини;
(відповідальності)
життєдіяльності
моральна
належать до
людини;
шкода, завдана
об’єктів із
неналежна
людині;

4

Документи (копії), що
підтверджують
достовірність даних,
що
зазначалися
суб’єктом
господарювання
у

наявність:

пункту 8
Ліцензійних
умов

національних стандартів,
будівельних
норм
та
нормативно-правових актів
у
сфері
містобудівної
діяльності.

Організаційними вимогами Абзац восьмий
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
документа,
який умов

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

F

норми та нормативноправові акти у сфері
містобудівної
діяльності наявні

20
зазначалися
здобувачем
ліцензії у документах, які
подавалися
органові
ліцензування,
а
також
документа, що підтверджує
внесення плати за видачу
ліцензії.

Організаційними вимогами Підпункт
є:
пункту
Ліцензійних
зберігання протягом строку умов
дії ліцензії документів
(копій), які підтверджують
достовірність даних, що
2.20 зазначалися
здобувачем
ліцензії у документах, які
подавалися
органові
ліцензування,
а
також
документа, що підтверджує
внесення плати за видачу
ліцензії.

середніми та
значними
наслідками

кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

документах,
які
подавалися органові
ліцензування
для
отримання
ліцензії,
наявні

2
Об’єкти
Секція
8 будівництва, що за
F
класом наслідків
(відповідальності)
належать до
об’єктів із
середніми та
значними
наслідками

О2, О5

Інші порушення
моральна
нормальних
шкода, завдана
умов
людині;
життєдіяльності
збитки, що
людини.
вплинуть на
національну
безпеку
держави

2

Документ,
що
підтверджує внесення
плати
за
видачу
ліцензії, наявний

Плата за видачу ліцензії Частина друга
Об’єкти
Секція
вноситься ліцензіатом у статті 14 ЗУ будівництва, що за
F
строк не пізніше десяти № 222
класом наслідків
робочих
днів
з
дня
(відповідальності)
оприлюднення на порталі
належать до
електронних
сервісів
об’єктів із
2.21 рішення
про
видачу
середніми та
ліцензії.
значними
наслідками

О2, О5

Інші порушення
моральна
нормальних
шкода, завдана
умов
людині;
життєдіяльності
збитки, що
людини.
вплинуть на
національну
безпеку
держави

2

Плата
за
видачу
ліцензії у строк не
пізніше
десяти
робочих днів з дня
оприлюднення
на
порталі електронних
сервісів рішення про
видачу
ліцензії
суб’єктом
господарювання
внесена

21
Організаційними вимогами Абзац перший
є:
підпункту 3
пункту 8
укомплектованість суб’єкта Ліцензійних
господарювання
умов; КП;
керівниками,
Довідник
професіоналами, фахівцями (випуск 64;
і робітниками необхідних розділи 1 - 4)
професій та кваліфікацій
відповідно
до
організаційної
структури
суб’єкта господарювання,
положень Національного
2.22
класифікатора України ДК
003:2010
“Класифікатор
професій”
та
вимог
Довідника кваліфікаційних
характеристик
професій
працівників (випуск 64).

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Суб’єкт
господарювання
керівниками,
професіоналами,
фахівцями
і
робітниками
необхідних професій
та
кваліфікацій
відповідно до своєї
організаційної
структури,
напряму
діяльності та згідно з
вимогами
Національного
класифікатора України
ДК 003:2010
“Класифікатор
професій”
та
Довідника
кваліфікаційних
характеристик
професій працівників
(випуск
64)
укомплектований

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
приміщень,
2.23 виробничих
неналежна
середніми та
засобів виробництва.
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
Організаційними вимогами Абзац другий
системи
є:
підпункту 1
управління
пункту 12, абзац
якістю;
другий

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;

4

Документи,
що
підтверджують право
власності (оренди) на
адміністративні
та
виробничі
приміщення,
виробничу базу (у разі
потреби),
інші
допоміжні
приміщення, необхідні
для виконання робіт
відповідно до переліку

Організаційними вимогами Абзац сьомий
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
власних або орендованих умов
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наявність:
адміністративних
та
виробничих
приміщень,
виробничої бази (у разі
потреби), що необхідні для
виконання робіт відповідно
до переліку робіт.

підпункту 1
пункту 15, абзац
другий
підпункту 1
пункту 18
Ліцензійних
умов

виконання робіт
неналежної
якості

Організаційними вимогами Абзац сьомий
є:
підпункту 1
пункту 8
наявність:
Ліцензійних
власних або орендованих умов

збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

видів
робіт,
що
визначений у додатку
до ліцензії, наявні

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
Абзац третій
системи
підпункту 1
управління
пункту 12, абзац
якістю;
третій підпункту
виконання
робіт
1 пункту 15,
неналежної
абзац третій
якості
підпункту 1
пункту 18
Ліцензійних
умов

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Інформація про право
власності (оренди) на
засоби
виробництва
(техніку,
устаткування,
обладнання, прилади
та інструменти) згідно
з
технологічними
вимогами виконання
робіт відповідно до
переліку видів робіт,
що
визначений
у
додатку до ліцензії,
наявна

Організаційними вимогами Абзац четвертий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
є:
підпункту 1
будівництва, що за
F
нормальних
пункту 12, абзац класом наслідків
наявність:
умов
четвертий
(відповідальності)
життєдіяльності
2.25 засобів
належать до
вимірювальної підпункту 1
людини;
пункту
15,
абзац
об’єктів із
техніки,
методик,
неналежна
середніми та
інструкцій, необхідних для четвертий
кваліфікація
підпункту
1
значними
проведення
перевірки
працівників;
наслідками
встановлених параметрів та пункту 18
відсутність

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана

4

Засоби вимірювальної
техніки,
методики,
інструкції, необхідні
для
перевірки
встановлених
параметрів та якості
продукції
і
технологічних
операцій відповідно до

виробничих
приміщень,
засобів виробництва.
Організаційними вимогами
2.24 є:
наявність:
техніки,
устаткування,
обладнання, приладів та
інструментів
згідно
з
технологічними вимогами
виконання
робіт,
передбачених
переліком
робіт
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якості
продукції
технологічних операцій

і Ліцензійних
умов

Організаційними вимогами Абзац другий
є:
підпункту 2
пункту 12
наявність:
Ліцензійних
своєчасного оформлення та умов; ДБН
ведення виробничої та А.3.1-5:2016
виконавчої документації,
передбаченої ДБН A.3.1-52016
“Організація
2.26 будівельного виробництва”,
будівельними нормами та
нормативними
документами
у
сфері
містобудівної діяльності.

Організаційними вимогами Абзац другий
є:
підпункту 2
пункту 1, абзац
забезпечення:
другий
2.27 своєчасного оформлення та підпункту 2
ведення виробничої та пункту 18
виконавчої документації, Ліцензійних
умов
передбаченої
нормативними
документами за

видами

системи
навколишньому
управління
природньому
якістю;
середовищу;
виконання робіт
збитки, що
неналежної
вплинуть на
якості
національну
безпеку
держави

переліку видів робіт,
що
визначений
у
додатку до ліцензії,
наявні

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Своєчасність
оформлення
та
ведення виробничої та
виконавчої
документації,
передбаченої
ДБН
A.3.1-5-2016
«Організація
будівельного
виробництва», іншими
будівельними
нормами
та
нормативними
документами у сфері
містобудівної
діяльності, на об’єкті
будівництва
забезпечено

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4,
О5
інші
порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому

4

Своєчасність
оформлення
та
ведення виробничої та
виконавчої
документації,
передбаченої
нормативними
документами,
за
видами
обладнання,
що монтується на
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обладнання,
монтується.

яке

управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

об’єкті будівництва,
забезпечено

Організаційними вимогами Абзац третій
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
є:
підпункту 2
будівництва, що за
F
нормальних
пункту 12, абзац класом наслідків
забезпечення:
умов
третій підпункту (відповідальності)
життєдіяльності
2 пункту 15,
належать до
єдності вимірювань.
людини;
абзац третій
об’єктів із
неналежна
підпункту 2
середніми та
кваліфікація
пункту 18
значними
працівників;
2.28
Ліцензійних
наслідками
відсутність
умов
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Єдність вимірювань
забезпечено

Ліцензіат
зобов’язаний Частина друга
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
повідомляти
органу статті 15 ЗУ будівництва, що за
F
нормальних
ліцензування про всі зміни № 222
класом наслідків
умов
даних, які були зазначені в
(відповідальності)
життєдіяльності
його
документах,
що
належать до
людини;
додавалися до заяви про
об’єктів із
неналежна
отримання ліцензії, у строк,
середніми та
кваліфікація
2.29 встановлений ліцензійними
значними
працівників;
умовами, але не пізніше
наслідками
відсутність
ніж один місяць з дня
системи
настання таких змін.
управління
якістю;
виконання робіт
Ліцензіат
зобов’язаний Абзац
неналежної
повідомляти
органові дванадцятий 3
якості
ліцензування про всі зміни пункту
8

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну

4

Орган
ліцензування
про всі зміни даних,
які
зазначені
в
документах суб’єкта
господарювання, що
додавалися до заяви
про
отримання
ліцензії, у строк не
пізніше одного місяця
з дня настання таких
змін повідомлений
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даних, які зазначені в його Ліцензійних
документах, що додавалися умов
до заяви про отримання
ліцензії, не пізніше одного
місяця з дня настання таких
змін.

безпеку
держави

Про
планове
або
позапланове припинення (у
зв’язку з неможливістю
використання матеріальнотехнічної бази, виникнення
форс-мажорних обставин
тощо)
провадження
господарської діяльності з
будівництва об’єктів, що за
класом
наслідків
(відповідальності) належать
до об’єктів із середніми та
значними
наслідками,
2.30
загалом або за певним
місцем провадження такої
діяльності
ліцензіат
повідомляє
органу
ліцензування не пізніше
одного місяця з дня
припинення діяльності.

Абзац
чотирнадцятий
пункту 8
Ліцензійних
умов

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Орган
ліцензування
про
планове
або
позапланове
припинення (у зв’язку
з
неможливістю
використання
матеріально-технічної
бази,
виникненням
форс-мажорних
обставин
тощо)
провадження
господарської
діяльності
з
будівництва об’єктів,
що за класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів з
середніми та значними
наслідками,
загалом
або
за
певними
місцями провадження
такої діяльності у
строк
не
пізніше
одного місяця з дня
припинення діяльності
повідомлений

Про
відновлення
провадження господарської
2.31
діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом

Абзац
дев’ятнадцятий
пункту 8
Ліцензійних

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
F
О4, О5
інші порушення шкода, завдана
будівництва, що за
нормальних
здоров’ю
класом наслідків
умов
людини;
(відповідальності)
життєдіяльності
моральна

4

Орган
ліцензування
про
відновлення
провадження
господарської
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наслідків (відповідальності) умов
належать до об’єктів із
середніми та значними
наслідками,
ліцензіат
повідомляє
органу
ліцензування не пізніше
дати початку виконання
будівельних робіт на таких
об’єктах.

належать до
об’єктів із
середніми та
значними
наслідками

людини;
неналежна
кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

діяльності
з
будівництва об’єктів,
що за класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів з
середніми та значними
наслідками, у строк не
пізніше дати початку
виконання
будівельних робіт на
таких
об’єктах
повідомлений

Кадрові вимоги

3
Для
провадження
господарської діяльності з
будівництва об’єктів, що за
класом
наслідків
(відповідальності) належать
до об’єктів із середніми та
значними
наслідками,
фізична
особа
3.1
підприємець повинен мати
вищу освіту відповідної
спеціалізації
(магістр,
спеціаліст, бакалавр).

Абзац перший
пункту 11
Ліцензійних
умов

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Фізична
особа
–
підприємець
вищу
освіту
(магістр,
спеціаліст, бакалавр)
за
спеціалізацією
відповідно до напряму
діяльності має

Кадровими вимогами є:
працевлаштування
за
основним місцем роботи
3.2 керівника
суб’єкта
господарювання
і
головного інженера. Для
заступників
керівника

Підпункт 2
пункту 9
Ліцензійних
умов

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4, О5
інші порушення шкода, завдана
будівництва, що за
F
нормальних
здоров’ю
класом наслідків
умов
людини;
(відповідальності)
життєдіяльності
моральна
належать до
людини;
шкода, завдана
об’єктів із
неналежна
людині;
середніми та

4

Керівник
суб’єкта
господарювання
і
головний
інженер
працевлаштовані
за
основним
місцем
роботи

27
суб’єкта господарювання і
керівників його виконавчих
та
функціональних
підрозділів
допускається
працевлаштування не за
основним місцем роботи,
однак
кількість
таких
керівників
повинна
становити не більш як 50
відсотків
їх
загальної
кількості
для
провадження господарської
діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів із
середніми наслідками, та не
більш як 20 відсотків - для
провадження господарської
діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів із
значними наслідками.

значними
наслідками

кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

Аварія,

Смерть або

Цей
класифікатор Коди КП 121,
призначений
для 1313, 1223.1
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.
3.3 Кадровими

вимогами

є: Підпункт 2

Об’єкти

Секція О1,О2, О3,

4

Для

провадження
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працевлаштування
за пункту 9
основним місцем роботи Ліцензійних
керівника
суб’єкта умов
господарювання
і
головного інженера. Для
заступників
керівника
суб’єкта господарювання і
керівників його виконавчих
та
функціональних
підрозділів
допускається
працевлаштування не за
основним місцем роботи,
однак
кількість
таких
керівників
повинна
становити не більш як 50
відсотків
їх
загальної
кількості
для
провадження господарської
діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів із
середніми наслідками, та не
більш як 20 відсотків - для
провадження господарської
діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів із
значними наслідками.
Цей класифікатор
Коди КП 122,
призначений для
123, 1223, 1239
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами

будівництва, що за
класом наслідків
(відповідальності)
належать до
об’єктів із
середніми та
значними
наслідками

F

О4, О5

інші порушення
нормальних
умов
життєдіяльності
людини;
неналежна
кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

господарської
діяльності
з
будівництва об’єктів,
що за класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів з
середніми наслідками,
кількість
працевлаштованих не
за основним місцем
роботи
заступників
керівника
суб’єкта
господарювання
і
керівників
його
виконавчих
та
функціональних
підрозділів у розмірі
не більш як 50
відсотків їх загальної
кількості наявна
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господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.
Кадровими вимогами є:
працевлаштування
за
основним місцем роботи
керівника
суб’єкта
господарювання
і
головного інженера. Для
заступників
керівника
суб’єкта господарювання і
керівників його виконавчих
та
функціональних
підрозділів
допускається
працевлаштування не за
основним місцем роботи,
однак
кількість
таких
керівників
повинна
становити не більш як 50
відсотків
їх
загальної
3.4
кількості
для
провадження господарської
діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів із
середніми наслідками, та не
більш як 20 відсотків - для
провадження господарської
діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів із
значними наслідками.

Підпункт 2
пункту 9
Ліцензійних
умов

Цей
класифікатор Коди КП 122,
призначений
для 123, 1223, 1239

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4,
О5
інші
порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Для
провадження
господарської
діяльності
з
будівництва об’єктів,
що
за
класом
наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів із
значними наслідками,
кількість
працевлаштованих не
за основним місцем
роботи
заступників
керівника
суб’єкта
господарювання
і
керівників
його
виконавчих
та
функціональних
підрозділів у розмірі
не більш як 20
відсотків їх загальної
кількості наявна
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застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.
Кадровими вимогами є:

Абзац третій
підпункту 1
наявність у:
пункту 9
керівника
суб’єкта Ліцензійних
господарювання або його умов
заступника вищої освіти
відповідної
спеціалізації
(магістр,
спеціаліст,
бакалавр). Стаж роботи за
посадою нижчого рівня
повинен становити: для
магістра або спеціаліста не
менше
двох
років,
3.5 бакалавра - не менше трьох
років.
Цей
класифікатор Коди КП 121,
призначений
для 1313
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Керівник
суб’єкта
господарювання або
його заступник вищу
освіту
(магістр,
спеціаліст, бакалавр)
за
спеціалізацією
відповідно до напряму
діяльності
суб’єкта
господарювання
та
стаж
роботи
за
посадою
нижчого
рівня не менше двох
років для магістра
(спеціаліста) або трьох
років для бакалавра
має
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Кадровими вимогами є:
наявність у:
головного інженера вищої
освіти
відповідної
спеціалізації
(магістр,
спеціаліст). Стаж роботи за
посадою нижчого рівня
повинен становити: для
магістра не менше двох
років, спеціаліста - не
менше трьох років.
Кадровими
наявність у:

вимогами

є

Абзац четвертий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
підпункту 1
будівництва, що за
F
нормальних
пункту 9
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
Абзац другий
якості
пункту 13

головного інженера або
відповідного
зазначеній
посаді фахівця вищої освіти
3.6
відповідної
спеціалізації
(магістр, спеціаліст). Стаж
роботи за посадою нижчого
рівня повинен становити:
для магістра - не менше
двох років, спеціаліста - не
менше
трьох
років.
Спеціалізація за освітою
повинна
відповідати
напряму
діяльності
суб’єкта господарювання.
Кадровими
наявність у:

вимогами

є Абзац другий
пункту 16

головного інженера або
відповідного
зазначеній
посаді фахівця вищої освіти
відповідної
спеціалізації
(магістр,
спеціаліст,

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Головний
інженер
вищу освіту (магістр,
спеціаліст, бакалавр)
за
спеціалізацією
відповідно до напряму
діяльності
суб’єкта
господарювання
та
стаж
роботи
за
посадою
нижчого
рівня не менше двох
років для магістра або
трьох
років
для
спеціаліста має
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бакалавр). Стаж роботи за
посадою нижчого рівня
повинен становити: для
магістра - не менше двох
років,
спеціаліста
або
бакалавра - не менше трьох
років. Спеціалізація за
освітою
повинна
відповідати
напряму
діяльності
суб’єкта
господарювання.
Кадровими
наявність у:

вимогами

є Абзац другий
пункту 19
Ліцензійних
головного інженера або умов
відповідного
зазначеній
посаді фахівця вищої освіти
відповідної
спеціалізації
(магістр,
спеціаліст,
бакалавр). Стаж роботи за
посадою нижчого рівня
повинен становити: для
магістра - не менше двох
років,
спеціаліста
або
бакалавра - не менше трьох
років. Спеціалізація за
освітою
повинна
відповідати
напряму
діяльності
суб’єкта
господарювання.
Цей
класифікатор Код КП 1223.1
призначений
для
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
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України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.
Кадровими вимогами є:

Абзац п’ятий
підпункту 1
наявність у:
пункту 9
начальника
виробничо- Ліцензійних
технічного
відділу, умов
технічного відділу вищої
освіти
відповідної
спеціалізації
(магістр,
спеціаліст). Стаж роботи за
професією
повинен
становити не менше двох
3.7 років.
Цей
класифікатор Коди КП 1223,
призначений
для 1223.1
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.
Кадровими вимогами є:

Абзац другий
підпункту 1
наявність у:
пункту 9
3.8
керівників, професіоналів Ліцензійних
та фахівців залежно від умов
видів виконуваних робіт
відповідної
освіти
та

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Начальник виробничотехнічного
відділу,
технічного
відділу
вищу освіту (магістр,
спеціаліст)
за
спеціалізацією
відповідно до напряму
діяльності
суб’єкта
господарювання
та
стаж
роботи
за
професією не менше
двох років має

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4, О5
інші порушення шкода, завдана
будівництва, що за
F
нормальних
здоров’ю
класом наслідків
умов
людини;
(відповідальності)
життєдіяльності
моральна
належать до
людини;
шкода, завдана
об’єктів із
неналежна
людині;
середніми та

4

Керівники,
професіонали
та
фахівці залежно від
видів
виконуваних
робіт
відповідну
освіту та кваліфікацію
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кваліфікації.

значними
наслідками

кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

є Абзац третій
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
пункту 13, абзац будівництва, що за
F
нормальних
третій пункту
класом наслідків
начальника
будівельної 16; абзац третій (відповідальності)
умов
дільниці
вищої
освіти пункту 19
життєдіяльності
належать до
людини;
відповідної
спеціалізації Ліцензійних
об’єктів із
неналежна
(магістр,
спеціаліст, умов
середніми та
кваліфікація
молодший
спеціаліст,
значними
працівників;
бакалавр або молодший
наслідками
відсутність
бакалавр). Стаж роботи за
системи
професією
керівників
управління
нижчого рівня повинен
якістю;
3.9 становити: для магістра або
виконання робіт
спеціаліста - не менше двох
неналежної
років,
бакалавра,
якості
молодшого спеціаліста або
молодшого бакалавра - не
менше
трьох
років.
Спеціалізація за освітою
повинна
відповідати
напряму
діяльності
суб’єкта господарювання.

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

Цей
класифікатор
призначений
для
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.
Кадровими
наявність у:

Розділ 4.7 КП;
коди КП 1223,
1223.1, 1223.1,
1223.2, 2142.2

вимогами

Цей
класифікатор Код КП 122
призначений
для

мають

4

Начальник будівельної
дільниці вищу освіту
(магістр,
спеціаліст,
молодший спеціаліст,
бакалавр
або
молодший бакалавр)
за
спеціалізацією
відповідно до напряму
діяльності
суб’єкта
господарювання
та
стаж
роботи
за
професією керівників
нижчого рівня не
менше двох років для
магістра (спеціаліста)
або трьох років для
молодшого спеціаліста
(бакалавра
або
молодшого бакалавра)
має

35
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.
Кадровими
наявність у:

вимогами

є Абзац четвертий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
пункту 13, абзац будівництва, що за
F
нормальних
четвертий
класом наслідків
виконавця робіт вищої пункту 16, абзац (відповідальності)
умов
освіти
відповідної четвертий
життєдіяльності
належать до
людини;
спеціалізації
(магістр, пункту 19
об’єктів із
неналежна
спеціаліст,
молодший Ліцензійних
середніми та
кваліфікація
спеціаліст, бакалавр або умов
значними
працівників;
молодший бакалавр). Стаж
наслідками
відсутність
роботи
майстром
на
системи
будівництві
повинен
управління
становити не менше двох
якістю;
років. Спеціалізація за
виконання робіт
повинна
неналежної
3.10 освітою
відповідати
напряму
якості
діяльності
суб’єкта
господарювання.
Цей
класифікатор Код КП 1223.2
призначений
для
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Виконавець
робіт
вищу освіту (магістр,
спеціаліст, молодший
спеціаліст,
бакалавр
або
молодший
бакалавр)
за
спеціалізацією
відповідно до напряму
діяльності
суб’єкта
господарювання
та
стаж роботи майстром
на будівництві не
менше двох років має
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книжки працівників.
Кадровими
наявність у:

вимогами

є Абзац п’ятий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
пункту 13, абзац будівництва, що за
F
нормальних
п’ятий пункту
класом наслідків
майстра будівельних та 16, абзац п’ятий (відповідальності)
умов
монтажних робіт вищої пункту 19
життєдіяльності
належать до
людини;
освіти
відповідної Ліцензійних
об’єктів із
неналежна
спеціалізації
(магістр, умов
середніми та
кваліфікація
спеціаліст,
молодший
значними
працівників;
спеціаліст,
бакалавр,
наслідками
відсутність
молодший
бакалавр).
системи
Спеціалізація за освітою
управління
повинна
відповідати
якістю;
напряму
діяльності
виконання
робіт
3.11 суб’єкта господарювання
неналежної
якості
Цей
класифікатор Код КП 1223.2
призначений
для
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Майстер будівельних
та монтажних робіт
вищу освіту (магістр,
спеціаліст, молодший
спеціаліст, бакалавр,
молодший бакалавр)
за
спеціалізацією
відповідно до напряму
діяльності
суб’єкта
господарювання має

Кадровими
наявність у:

вимогами

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана

4

Технік-будівельник
вищу
освіту
(молодший спеціаліст,
бакалавр
або
молодший бакалавр)
за
спеціалізацією
відповідно до напряму
діяльності
суб’єкта
господарювання має

є Абзац шостий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4,
О5
інші
порушення
пункту 13, абзац будівництва, що за
F
нормальних
шостий пункту
класом наслідків
техніка-будівельника вищої 16, абзац
умов
(відповідальності)
освіти
відповідної
життєдіяльності
3.12
шостий пункту
належать до
людини;
спеціалізації
(молодший 19 Ліцензійних
об’єктів із
неналежна
спеціаліст, бакалавр або умов
середніми та
кваліфікація
молодший
бакалавр).
значними
працівників;
Спеціалізація за освітою
наслідками
відсутність
повинна
відповідати
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напряму
діяльності
суб’єкта господарювання.
Цей
класифікатор Код КП 3112
призначений
для
застосування центральними
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.
Для виконання будівельних
та
монтажних
робіт
загального
призначення
професіонали та фахівці за
посадами
головного
інженера,
начальника
будівельної
дільниці,
виконавця робіт, майстра,
техніка-будівельника
повинні мати спеціалізацію
за відповідною освітою,
3.13 зокрема, для:
зведення
несучих
та
огороджувальних
конструкцій будівель та
споруд - промислове і
цивільне
будівництво,
гідротехнічне будівництво,
будівництво теплових і
атомних електростанцій;
улаштування фундаментів,
що
виконуються

Абзац сьомий
пункту 13
Ліцензійних
умов

системи
навколишньому
управління
природньому
якістю;
середовищу;
виконання робіт
збитки, що
неналежної
вплинуть на
якості
національну
безпеку
держави

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Спеціалізація
за
освітою професіоналів
та
фахівців
за
посадами
головного
інженера, начальника
будівельної дільниці,
виконавця
робіт,
майстра,
технікабудівельника
організаційній
структурі
суб’єкта
господарювання
та
переліку видів робіт,
що
визначений
у
додатку до ліцензії,
відповідає
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спеціальними способами промислове і цивільне
будівництво, гідротехнічне
будівництво,
мости
і
транспортні тунелі;
будівництва гідротехнічних
споруд та комплексів промислове і цивільне
будівництво
та
гідротехнічне будівництво,
гідромеліорація,
водогосподарське
та
природоохоронне
будівництво, раціональне
використання і охорона
водних
ресурсів,
будівництво,
обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд,
будівництво теплових і
атомних електростанцій;
розробки гірничих споруд відкрита розробка корисних
копалин, підземна розробка
корисних копалин, шахтне і
підземне
будівництво,
маркшейдерська
справа,
буріння свердловин;
реставрації,
консервації,
ремонтних
робіт,
реабілітації
пам’яток
культурної спадщини промислове і цивільне
будівництво
та
теорія
архітектури,
реставрація
пам'яток
архітектури,
архітектура
будівель
і
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споруд,
реставрація
пам’яток архітектури та
містобудування
і
реконструкція
об’єктів
архітектури;
монтажу
технологічного
устаткування
та
пусконалагоджувальних
робіт
теплогазопостачання
і
вентиляція,
вентиляція,
освітлення
та
теплогазопостачання,
водопостачання,
каналізація,
водопостачання
та
водовідведення, холодильні
машини
і
установки,
монтаж i обслуговування
холодильно-компресорних
машин
та
установок,
холодильна, вакуумна та
компресорна
техніка,
системи
кондиціювання,
інформаційні
мережі
зв’язку,
технології
та
засоби
телекомунікацій,
електромеханічні системи
автоматизації
та
електропривод,
автоматизація
процесів
керування, автоматизоване
управління технологічними
процесами,
телекомунікаційні системи
та мережі, радіотехнічні
пристрої
та
засоби
телекомунікацій, підйомно-
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транспортні,
дорожні,
будівельні,
меліоративні
машини і обладнання.
Для виконання робіт з
монтажу внутрішніх та
зовнішніх
інженерних
мереж, систем, приладів і
засобів
вимірювання,
іншого обладнання, а також
інженерних
споруд
професіонали та фахівці за
посадами
головного
інженера,
начальника
будівельної
дільниці,
виконавця робіт, майстра,
техніка-будівельника
повинні мати спеціалізацію
за відповідною освітою,
зокрема, для монтажу:
водопостачання
водовідведення
водопостачання,
каналізація,
водопостачання
водовідведення;

та
-

та

опалення,
вентиляції
і
кондиціювання
повітря,
газопостачання
теплогазопостачання
і
вентиляція,
вентиляція,
освітлення
та
теплогазопостачання,
монтаж,
обслуговування
устаткування
i
систем
газопостачання;
електропостачання

і

Абзац сьомий
пункту 16
Ліцензійних
умов
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електроосвітлення
будівництво, монтаж
i
експлуатація
ліній
електропередачі,
електропостачання, монтаж
i
експлуатація
електроустаткування
підприємств i цивільних
споруд,
обслуговування
електротехнічного
обладнання
i
автоматичного
устаткування будівель i
споруд, електричні системи
і мережі;
засобів автоматизації і
контрольно-вимірювальних
приладів,
зв’язку,
сигналізації,
радіо,
телебачення,
інформаційних мереж автоматизація
процесів
керування, автоматизоване
управління технологічними
процесами,
електромеханічні системи
автоматизації
та
електропривід,
інформаційні
мережі
зв’язку,
технології
та
засоби
телекомунікацій,
телекомунікаційні системи
та мережі, радіотехнічні
пристрої
та
засоби
телекомунікацій;
технологічних
трубопроводів - холодильні

42
машини
і
установки,
монтаж i обслуговування
холодильно-компресорних
машин
та
установок,
холодильна, вакуумна та
компресорна
техніка,
системи кондиціювання;
магістральних
нафтогазопроводів
газонафтопроводи
та
газонафтосховища, монтаж,
обслуговування
устаткування
i
систем
газопостачання,
видобування нафти і газу,
експлуатація
газонафтопроводів
і
газонафтосховищ,
трубопровідний транспорт,
нафтогазосховища.
Для виконання робіт з
будівництва
об’єктів
транспортної
інфраструктури
професіонали та фахівці за
посадами
головного
інженера,
начальника
будівельної
дільниці,
виконавця робіт, майстра,
техніка-будівельника
повинні мати спеціалізацію
за відповідною освітою,
зокрема, для будівництва:
залізничних та трамвайних
колій - залізничні споруди
та колійне господарство,

Абзац сьомий
пункту 19
Ліцензійних
умов
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будівництво,
обслуговування i ремонт
залізничних
колій,
обслуговування і ремонт
залізничних
споруд
та
об’єктів
колійного
господарства, електричний
транспорт;
доріг
автомобільних
автомобільні
дороги
і
аеродроми,
будівництво,
експлуатація
i
ремонт
автомобільних
доріг
i
аеродромів, будівництво i
експлуатація
міських
шляхів сполучення;
мостів, мостових переходів,
шляхопроводів,
естакад,
віадуків, переходів - мости і
транспортні
тунелі,
будівництво
мостів
та
інших штучних споруд;
аеродромів та вертодромів автомобільні
дороги
і
аеродроми;
тунелів та метрополітенів мости і транспортні тунелі,
будівництво тунелів та
метрополітенів;
вертикального транспорту промислове і цивільне
будівництво,
підйомнотранспортні,
дорожні,
будівельні,
меліоративні
машини
і
обладнання,
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електричний
електричні
мережі.

транспорт,
системи
і

Цей
класифікатор Коди КП 122,
призначений
для 123, 214, 1223.1,
застосування центральними 1223.2, 3112
органами виконавчої влади,
органами
місцевого
самоврядування,
Федерацією роботодавців
України, всіма суб'єктами
господарювання під час
запису про роботу у трудові
книжки працівників.
Під час виконання робіт з
реставрації,
консервації,
ремонтних
робіт,
реабілітації на пам’ятках
культурної
спадщини
кваліфікація
робітників
повинна
відповідати
вимогам ДСТУ-Н Б Д.2.527:2012; ДСТУ Б Д.2.51:2012 - ДСТУ Б Д.2.5та
3.14 26:2012
підтверджуватися
відповідними документами
про кваліфікацію.

Абзац
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
п’ятнадцятий
будівництва, що за
F
нормальних
пункту
13 класом наслідків
умов
Ліцензійних
(відповідальності)
життєдіяльності
умов; ДСТУ-Н Б
належать до
людини;
Д.2.5-27:2012;
об’єктів із
неналежна
ДСТУ Б Д.2.5середніми та
кваліфікація
1:2012 - ДСТУ Б
значними
працівників;
Д.2.5-26:2012
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості
Робітники всіх професій Довідник
окрім завдань, обов'язків та (випуск
64;
знань,
розділ 2)
які
передбачено
відповідними
кваліфікаційними
характеристиками, повинні

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Кваліфікація
робітників
для
виконання робіт з
реставрації,
консервації,
ремонтних
робіт,
реабілітації
на
пам’ятках культурної
спадщини
вимогам
ДСТУ-Н
Б
Д.2.527:2012;
ДСТУ
Б
Д.2.5-1:2012 - ДСТУ Б
Д.2.5-26:2012
відповідає
та
підтверджується
відповідними
документами
про
кваліфікацію
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знати
та
виконувати
правила і додержуватися
норм
охорони
праці,
протипожежної
безпеки,
виробничої
санітарії
й
гігієни, вміти надавати
першу
допомогу при
ураженнях у
результаті
травмування, у тому числі
від електричного струму,
виконувати
правила
внутрішнього
трудового
розпорядку,
відповідні
підготовчі та завершальні
роботи на початку і в кінці
робочого дня (зміни).
Дані
кваліфікаційні Довідник
характеристики визначають (випуск 86)
види консерваційних і
реставраційних робіт на
пам'ятках
музейнохудожньої цінності,
які
художник-реставратор має
право
виконувати
самостійно
згідно
з наданою йому
кваліфікаційною
категорією
з
даної
спеціальності, а також
рівень
його
знань
у
галузі.
Цими
характеристиками
зобов'язані
керуватися
реставраційні
ради,
керівники реставраційних
робіт
спеціалізованих
реставраційних, музейних
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установ України під час
визначення
виконавців
робіт, Комісія з атестації
реставраторів Міністерства
культури
і
мистецтв
України при встановленні
кваліфікаційних категорій.
Кваліфікація
зварників
повинна
відповідати
вимогам Правил атестації
зварників,
затверджених
наказом
Держнаглядохоронпраці від
19 квітня 1996 р. № 61.

Абзац
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
шістнадцятий
будівництва, що за
F
нормальних
пункту 13, абзац класом наслідків
умов
п’ятнадцятий
(відповідальності)
життєдіяльності
пункту 16, абзац
належать до
людини;
п’ятнадцятий
об’єктів із
неналежна
пункту
19
середніми та
кваліфікація
Ліцензійних
значними
працівників;
умов;
Наказ
наслідками
відсутність
№ 61
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Кваліфікація зварників
вимогам
Правил
атестації
зварників,
затверджених наказом
Державного комітету
України по нагляду за
охороною
праці
від 19 квітня 1996
року
№
61,
зареєстрованих
у
Міністерстві юстиції
України 31 травня
1996 року за №
262/1287, відповідає

Кваліфікація працівників
для
роботи
в
електроустановках повинна
відповідати
вимогам
Правил
безпечної
експлуатації
3.16 електроустановок
споживачів, затверджених
наказом
Держнаглядохоронпраці від
9 січня 1998 р. № 4.

Абзац
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
сімнадцятий
будівництва, що за
F
нормальних
пункту 13, абзац класом наслідків
умов
шістнадцятий
(відповідальності)
життєдіяльності
пункту 16, абзац
належать до
людини;
шістнадцятий
об’єктів із
неналежна
пункту
19
середніми та
кваліфікація
Ліцензійних
значними
працівників;
умов; Наказ № 4
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на

4

Кваліфікація
працівників
для
роботи
в
електроустановках
вимогам
Правил
безпечної експлуатації
електроустановок
споживачів,
затверджених наказом
Державного комітету
України по нагляду за
охороною
праці
від 09 січня 1998 року

3.15
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якості

національну
безпеку
держави

№ 4, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції
України 10 лютого
1998 року за №
93/2533, відповідає

Технологічні вимоги

4
Технологічними вимогами
є:
наявність будівельних
машин, технологічних
комплектів засобів малої
механізації, устаткування,
оснащення, інвентарю,
пристроїв та інструменту
відповідно до
технологічних вимог
виконання робіт.
Технологічними вимогами
є наявність будівельних
4.1 машин, технологічних
комплектів засобів малої
механізації, устаткування,
інвентарю, пристроїв та
інструменту, зокрема, для
виконання таких видів
робіт:
улаштування основ та
фундаментів збірних та
монолітних - техніки
землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної, для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,

Абзац другий
пункту 10
Ліцензійних
умов

Абзац перший
пункту 14
Ліцензійних
умов

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Суб’єкт
господарювання
будівельними
машинами,
технологічними
комплектами засобів
малої
механізації,
устаткуванням,
оснащенням,
інвентарем,
пристроями
та
інструментом
відповідно
до
технологічних вимог
виконання робіт та
переліку видів робіт,
що
визначений
у
додатку до ліцензії,
забезпечений
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транспортування бетонної
суміші, обладнання для
закріплення слабких
ґрунтів, зварювального
обладнання, опалубки для
монолітних конструкцій,
інших механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
улаштування фундаментів
із застосуванням паль техніки землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної, для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,
транспортування бетонної
суміші, зварювального
обладнання, бурових
установок та установок для
занурення паль (анкерів),
бетононасосів, глибинних
вібраторів, інших
механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
улаштування фундаментів,
що виконуються
спеціальними способами, техніки навантажувальної,
вантажопідйомної, для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,
транспортування бетонної
суміші, насосного та
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компресорного обладнання,
зварювального обладнання,
бурових установок,
днопоглиблювачів, кесонів,
бетононасосів, вібраторів
будівельних, опалубки для
монолітних конструкцій,
інших механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
зведення металевих
конструкцій - техніки
навантажувальної,
вантажопідйомної, постів
для укрупненого збирання,
обладнання для фіксації
окремих елементів,
зварювального обладнання,
засобів підмощування,
люльок, траверсів, інших
механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
зведення збірних бетонних
та залізобетонних
конструкцій - техніки
навантажувальної,
вантажопідйомної, для
транспортування бетонної
суміші та великорозмірних
елементів, обладнання для
фіксації окремих елементів,
зварювального обладнання,
засобів підмощування,
бетононасосів, вібраторів
будівельних, люльок,
траверсів, інших механізмів
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згідно з технологією
виконання робіт;
зведення монолітних
бетонних, залізобетонних
та армоцементних
конструкцій - техніки
вантажопідйомної, для
транспортування бетонної
(розчинної) суміші або
бетонного (розчинного)
вузла, бетононасосів,
вібраторів будівельних,
опалубних систем, постів з
розділу арматури, засобів
підмощування, люльок,
інших механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
зведення кам’яних та
армокам’яних конструкцій
- техніки
вантажопідйомної, для
транспортування бетонної
(розчинної) суміші або
бетонного (розчинного)
вузла, риштувань, засобів
підмощування, інших
механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
зведення дерев’яних
конструкцій - техніки
вантажопідйомної,
риштувань, засобів
підмощування, постів для
укрупнювальної збірки,
столярної майстерні, інших
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механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
будівництва гідротехнічних
споруд та комплексів техніки землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної (у тому
числі плавучих кранів), для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,
для транспортування
бетонної суміші,
зварювального обладнання
(у тому числі для підводних
робіт), плавзасобів,
земснарядів,
гідромоніторів, насосного
обладнання,
днопоглиблювачів, кесонів,
бетононасосів, вібраторів
будівельних, водолазного
обладнання, водолазної
станції із засобами
занурювання та
забезпечення
життєдіяльності під водою,
інших механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
розробки гірничих споруд
та комплексів - техніки
землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної, для
руйнування і
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транспортування гірничої
породи, бурових установок,
компресорного обладнання,
насосного обладнання,
вибухотехнічного
обладнання, засобів
кріплення проходки
гірничих виробок, засобів
транспортування породи,
засобів електроживлення,
інших механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
реставрації, консервації,
ремонтних робіт,
реабілітації пам’яток
культурної спадщини ковальського обладнання,
теслярського та
столярського обладнання,
обладнання для ліпних
робіт, ливарної майстерні,
майстерні різьблення по
каменю, іншого
устаткування згідно з
технологією виконання
робіт.
Технологічними вимогами
є наявність комплектів
будівельних машин,
технологічних комплектів
засобів малої механізації,
устаткування, інвентарю,
пристроїв та інструменту,
зокрема техніки
землерийної,
трубоукладальної,

Абзац перший
пункту 17
Ліцензійних
умов
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навантажувальної,
вантажопідйомної, для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,
транспортування
великорозмірних елементів
та бетонної суміші,
зварювального обладнання,
пересувних електростанцій,
компресорів, траверсів,
інших механізмів та
устаткування згідно з
технологією виконання
робіт.
Технологічними вимогами
є наявність будівельних
машин, технологічних
комплектів засобів малої
механізації, устаткування,
інвентарю, пристроїв та
інструменту, зокрема, для
виконання таких видів
робіт:
будівництва залізничних та
трамвайних колій - техніки
землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної (у тому
числі залізничної), для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,
для укладання залізничних
та трамвайних колій,
пересувних електростанцій,
інших механізмів згідно з

Абзац перший
пункту 20
Ліцензійних
умов
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технологією виконання
робіт;
будівництва доріг
автомобільних - техніки
землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної, для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,
для укладання
асфальтобетонної суміші,
установок для регенерації
асфальтобетонної суміші,
компресорів, пересувних
електростанцій, інших
механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
будівництва мостів для
перепуску через перешкоди
водних потоків - техніки
землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної (у тому
числі плавучих кранів), для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,
плавзасобів, кесонів,
водолазного обладнання,
бурових установок,
зварювального обладнання,
траверсів, компресорів,
пересувних електростанцій,
опалубних систем,
риштувань, засобів
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підмощування, інших
механізмів та устаткування
згідно з технологією
виконання робіт;
будівництва мостових
переходів, шляхопроводів,
естакад, віадуків, переходів
- техніки землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної, для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,
бурових установок,
зварювального обладнання,
траверсів, компресорів,
пересувних електростанцій,
опалубних систем,
риштувань, засобів
підмощування, інших
механізмів та устаткування
згідно з технологією
виконання робіт;
будівництва аеродромів та
вертодромів - техніки
землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної, для
транспортування та
переміщення ґрунтів, їх
ущільнення та планування,
для транспортування та
укладання бетонної суміші,
бурових установок,
зварювального обладнання,
компресорів, пересувних
електростанцій, інших
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механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
будівництва тунелів та
метрополітенів - техніки
землерийної,
навантажувальної,
вантажопідйомної, для
транспортування та
переміщення ґрунтів (у
тому числі
електротранспортної), їх
ущільнення та планування,
для транспортування та
укладання бетонної суміші,
щитів прохідницьких,
вібраторів будівельних,
зварювального обладнання,
насосного обладнання,
компресорів, пересувних
електростанцій, інших
механізмів згідно з
технологією виконання
робіт;
будівництва вертикального
транспорту (ліфтів,
ескалаторів, підйомників,
канатних доріг тощо) техніки вантажопідйомної,
компресорів,
зварювального обладнання,
люльок, комплектів для
виконання
електротехнічних робіт,
інших механізмів та
устаткування згідно з
технологією виконання
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робіт.
Технологічними вимогами
є:

Абзац четвертий
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
пункту 10
будівництва, що за
F
нормальних
Ліцензійних
класом наслідків
умов
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Суб’єктом
господарювання
вимоги
із
забезпечення
промислової безпеки
та охорони праці на
об’єкті
будівництва
дотримано

Абзац
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
вісімнадцятий
будівництва, що за
F
нормальних
пункту 14, абзац класом наслідків
здійснення контролю якості шостий пункту (відповідальності)
умов
будівельних матеріалів
життєдіяльності
17, абзац
належать до
людини;
шляхом проведення
шістнадцятий
об’єктів із
неналежна
лабораторних випробувань пункту 20
середніми та
кваліфікація
Ліцензійних
значними
працівників;
4.3
умов
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Суб’єктом
господарювання
здійснення контролю
якості
будівельних
матеріалів
шляхом
проведення
лабораторних
випробувань
забезпечено

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4,
О5
інші
порушення
шкода,
завдана
будівництва, що за
F
нормальних
здоров’ю

4

Документи,
підтверджують

дотримання вимог із
забезпечення промислової
безпеки та охорони праці.

4.2

Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

4.4

Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзац
дев’ятнадцятий

що
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документальне
підтвердження
відповідності та якості
будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій у
випадках, передбачених
нормативно-правовими
актами та будівельними
нормами

умов
життєдіяльності
людини;
неналежна
кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзац
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
двадцятий
будівництва, що за
F
нормальних
пункту 14, абзац класом наслідків
документальне
умов
восьмий пункту (відповідальності)
підтвердження належного 17 Ліцензійних
життєдіяльності
належать до
людини;
технічного стану та допуск умов
об’єктів із
неналежна
до експлуатації кранів,
середніми та
кваліфікація
люльок, строп, бурових
значними
працівників;
4.5 установок.
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Документальне
підтвердження
належного технічного
стану та допуск до
експлуатації
кранів,
люльок,
строп,
бурових
установок
наявні

Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзац двадцять
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4,
О5
інші
порушення
шкода,
завдана
перший пункту будівництва, що за
F
нормальних
здоров’ю
14, абзац
класом наслідків
умов
людини;
дев’ятий пункту (відповідальності)
життєдіяльності
моральна
17, абзац
належать до
людини;
шкода, завдана
дев’ятнадцятий
об’єктів із
неналежна
людині;
пункту 20
середніми та
кваліфікація
майнові збитки,

4

Проведення
своєчасної
повірки
засобів вимірювальної
техніки забезпечено

4.6 проведення своєчасної
повірки засобів
вимірювальної техніки

пункту 14, абзац класом наслідків
сьомий пункту
(відповідальності)
17, абзац
належать до
сімнадцятий
об’єктів із
пункту 20
середніми та
Ліцензійних
значними
умов
наслідками

відповідність та якість
будівельних
матеріалів, виробів та
конструкцій
у
випадках,
передбачених
нормативноправовими актами та
будівельними
нормами, наявні
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Ліцензійних
умов

Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:
документальне
підтвердження належного
технічного стану та/або
проходження обстеження
(перевірки) техніки,
4.7 обладнання, устаткування,
приладів та інструментів

Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзац
вісімнадцятий
пункту 20
Ліцензійних
умов

Абзаци
тринадцятий,
чотирнадцятий
здійснення контролю якості пункту 14
виконаних робіт щодо:
Ліцензійних
4.8 - ґрунтових споруд та основ умов
- шляхом проведення
лабораторних випробувань
з метою визначення міри
ущільнення;
- зварних з’єднань - із

значними
наслідками

працівників;
завдані людині;
відсутність
шкода, завдана
системи
навколишньому
управління
природньому
якістю;
середовищу;
виконання робіт
збитки, що
неналежної
вплинуть на
якості
національну
безпеку
держави

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Документальне
підтвердження
належного технічного
стану
та/або
проходження
обстеження
(перевірки)
техніки,
обладнання,
устаткування,
приладів
та
інструментів наявне

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому

4

Суб’єктом
господарювання
контроль
якості
виконаних
робіт
забезпечено
(власна
лабораторія
з
проведення
лабораторних
випробувань
якості
виконаних робіт або
лабораторія, що надає

60
застосуванням неруйнівних
методів до зварних
конструкцій;
- монолітних бетонних,
залізобетонних та
армоцементних
конструкцій - шляхом
проведення лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
розчину.
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци другий,
третій пункту 17
Ліцензійних
здійснення контролю якості умов
виконаних робіт щодо:
- електричних,
електромеханічних робіт шляхом проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань;
- зварних з’єднань - із
застосуванням неруйнівних
методів до зварних
з’єднань трубопроводів.
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци
дев’ятий,
десятий пункту
здійснення контролю якості 20 Ліцензійних
виконаних робіт щодо:
умов
- ґрунтових споруд та основ
- шляхом проведення
лабораторних випробувань
з метою визначення міри

якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

послугу з проведення
лабораторних
досліджень
на
договірних
засадах,
наявна)

61
ущільнення;
- дорожніх покриттів шляхом проведення
лабораторних випробувань
щодо відповідності марки
бетону;
- зварних з’єднань - із
застосуванням неруйнівних
методів до зварних
конструкцій;
- монолітних бетонних,
залізобетонних та
армоцементних
конструкцій - шляхом
проведення лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
розчину;
- електричних,
електромеханічних робіт шляхом проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань.
Контроль якості
(зазначається назва,
місцезнаходження та номер
атестата акредитації
відповідним органом з
акредитації власної
лабораторії або лабораторії,
що надає послугу з
проведення лабораторних
досліджень на договірних
засадах (зазначається номер

Абзац перший
пункту 9
додатка 2 до
Ліцензійних
умов
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і дата договору), зокрема:
виконаних робіт щодо:
- ґрунтових споруд та основ
- шляхом проведення
лабораторних випробувань
з метою визначення міри
ущільнення
- зварних з’єднань - із
застосуванням до зварних
конструкцій неруйнівних
методів
- дорожніх покриттів шляхом проведення
лабораторних випробувань
щодо відповідності марки
- монолітних бетонних,
залізобетонних та
армоцементних
конструкцій - шляхом
проведення лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
розчину
- електричних,
електромеханічних робіт шляхом проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань
будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій шляхом проведення
лабораторних випробувань
та/або документального

63
підтвердження їх
відповідності та якості (у
випадках, передбачених
нормативно-правовими
актами та будівельними
нормами)
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци
тринадцятий,
чотирнадцятий
здійснення контролю якості пункту 14
виконаних робіт щодо:
Ліцензійних
- ґрунтових споруд та основ умов
- шляхом проведення
лабораторних випробувань
з метою визначення міри
ущільнення;
- зварних з’єднань - із
застосуванням неруйнівних
методів до зварних
конструкцій;
4.9

- монолітних бетонних,
залізобетонних та
армоцементних
конструкцій - шляхом
проведення лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
розчину.
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци другий,
третій пункту 17
Ліцензійних
здійснення контролю якості умов
виконаних робіт щодо:
- електричних,
електромеханічних робіт -

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Договір
з
лабораторією,
що
надає
послуги
з
проведення
лабораторних
випробувань
якості
виконаних робіт (у
разі
відсутності
власної лабораторії з
проведення
лабораторних
випробувань
якості
виконаних
робіт),
наявний
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шляхом проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань;
- зварних з’єднань - із
застосуванням неруйнівних
методів до зварних
з’єднань трубопроводів.
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци
дев’ятий,
десятий пункту
здійснення контролю якості 20 Ліцензійних
виконаних робіт щодо:
умов
- ґрунтових споруд та основ
- шляхом проведення
лабораторних випробувань
з метою визначення міри
ущільнення;
- дорожніх покриттів шляхом проведення
лабораторних випробувань
щодо відповідності марки
бетону;
- зварних з’єднань - із
застосуванням неруйнівних
методів до зварних
конструкцій;
- монолітних бетонних,
залізобетонних та
армоцементних
конструкцій - шляхом
проведення лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
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розчину;
- електричних,
електромеханічних робіт шляхом проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань.
Контроль якості
(зазначається назва,
місцезнаходження та номер
атестата акредитації
відповідним органом з
акредитації власної
лабораторії або лабораторії,
що надає послугу з
проведення лабораторних
досліджень на договірних
засадах (зазначається номер
і дата договору), зокрема:
виконаних робіт щодо:
- ґрунтових споруд та основ
- шляхом проведення
лабораторних випробувань
з метою визначення міри
ущільнення
- зварних з’єднань - із
застосуванням до зварних
конструкцій неруйнівних
методів
- дорожніх покриттів шляхом проведення
лабораторних випробувань
щодо відповідності марки
- монолітних бетонних,

Абзац перший
пункту 9
додатка 2 до
Ліцензійних
умов

66
залізобетонних та
армоцементних
конструкцій - шляхом
проведення лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
розчину
- електричних,
електромеханічних робіт шляхом проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань
будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій шляхом проведення
лабораторних випробувань
та/або документального
підтвердження їх
відповідності та якості (у
випадках, передбачених
нормативно-правовими
актами та будівельними
нормами)
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци
тринадцятий,
чотирнадцятий
здійснення контролю якості пункту 14
виконаних робіт щодо:
Ліцензійних
4.10 - ґрунтових споруд та основ умов
- шляхом проведення
лабораторних випробувань
з метою визначення міри
ущільнення;
- зварних з’єднань - із

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому

4

Документ,
що
підтверджує
акредитацію
відповідним органом з
акредитації
власної
лабораторії
або
лабораторії, що надає
послугу з проведення
лабораторних
досліджень
на
договірних
засадах,
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застосуванням неруйнівних
методів до зварних
конструкцій;
- монолітних бетонних,
залізобетонних та
армоцементних
конструкцій - шляхом
проведення лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
розчину.
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци другий,
третій пункту 17
Ліцензійних
здійснення контролю якості умов
виконаних робіт щодо:
- електричних,
електромеханічних робіт шляхом проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань;
- зварних з’єднань - із
застосуванням неруйнівних
методів до зварних
з’єднань трубопроводів.
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци
дев’ятий,
десятий пункту
здійснення контролю якості 20 Ліцензійних
виконаних робіт щодо:
умов
- ґрунтових споруд та основ
- шляхом проведення
лабораторних випробувань
з метою визначення міри

якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

наявний

68
ущільнення;
- дорожніх покриттів шляхом проведення
лабораторних випробувань
щодо відповідності марки
бетону;
- зварних з’єднань - із
застосуванням неруйнівних
методів до зварних
конструкцій;
- монолітних бетонних,
залізобетонних та
армоцементних
конструкцій - шляхом
проведення лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
розчину;
- електричних,
електромеханічних робіт шляхом проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань.
Контроль якості
(зазначається назва,
місцезнаходження та номер
атестата акредитації
відповідним органом з
акредитації власної
лабораторії або лабораторії,
що надає послугу з
проведення лабораторних
досліджень на договірних
засадах (зазначається номер

Абзац перший
пункту 9
додатка 2 до
Ліцензійних
умов

69
і дата договору), зокрема:
виконаних робіт щодо:
- ґрунтових споруд та основ
- шляхом проведення
лабораторних випробувань
з метою визначення міри
ущільнення
- зварних з’єднань - із
застосуванням до зварних
конструкцій неруйнівних
методів
- дорожніх покриттів шляхом проведення
лабораторних випробувань
щодо відповідності марки
- монолітних бетонних,
залізобетонних та
армоцементних
конструкцій - шляхом
проведення лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
розчину
- електричних,
електромеханічних робіт шляхом проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань
будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій шляхом проведення
лабораторних випробувань
та/або документального
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підтвердження їх
відповідності та якості (у
випадках, передбачених
нормативно-правовими
актами та будівельними
нормами)
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
тринадцятий –
будівництва, що за
F
нормальних
п’ятнадцятий
класом наслідків
здійснення контролю якості пункту 14,
умов
(відповідальності)
виконаних робіт щодо:
життєдіяльності
абзаци дев’ятий
належать до
людини;
–
одинадцятий
об’єктів із
- ґрунтових споруд та основ
неналежна
пункту 20
середніми та
- шляхом проведення
кваліфікація
Ліцензійних
значними
працівників;
4.11 лабораторних випробувань
умов
наслідками
з метою визначення міри
відсутність
системи
ущільнення.
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Здійснення контролю
якості виконаних робіт
щодо
ґрунтових
споруд
та
основ
шляхом
проведення
лабораторних
випробувань з метою
визначення
міри
ущільнення
забезпечено

Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну

4

Здійснення контролю
якості виконаних робіт
щодо зварних з’єднань
із
застосуванням
неруйнівних методів
до
зварних
конструкцій
забезпечено

Абзаци
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
тринадцятий,
будівництва, що за
F
нормальних
чотирнадцятий,
класом наслідків
здійснення контролю якості шістнадцятий
умов
(відповідальності)
виконаних робіт щодо:
життєдіяльності
пункту 14,
належать до
людини;
абзаци
дев’ятий,
об’єктів із
- зварних з’єднань - із
неналежна
десятий,
середніми та
кваліфікація
4.12 застосуванням неруйнівних
тринадцятий
значними
методів до зварних
працівників;
пункту 20
наслідками
конструкцій
відсутність
Ліцензійних
системи
умов
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості
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безпеку
держави
Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
тринадцятий,
будівництва, що за
F
нормальних
чотирнадцятий,
класом наслідків
здійснення контролю якості сімнадцятий
умов
(відповідальності)
виконаних робіт щодо:
життєдіяльності
пункту 14,
належать до
людини;
абзаци дев’ятий,
об’єктів із
- монолітних бетонних,
неналежна
десятий,
середніми та
залізобетонних та
кваліфікація
чотирнадцятий
значними
працівників;
4.13 армоцементних
пункту 20
наслідками
конструкцій - шляхом
відсутність
Ліцензійних
системи
проведення лабораторних
умов
управління
випробувань зразків
якістю;
товарного бетону або
виконання
робіт
розчину
неналежної
якості

Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:
здійснення контролю якості
виконаних робіт щодо:
електричних,
електромеханічних робіт проведення
4.14 шляхом
електричних,
електромеханічних
лабораторних випробувань.

4.15 Ліцензіат зобов’язаний

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Здійснення контролю
якості виконаних робіт
щодо
монолітних
бетонних,
залізобетонних
та
армоцементних
конструкцій шляхом
проведення
лабораторних
випробувань зразків
товарного бетону або
розчину забезпечено

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

4

Здійснення контролю
якості виконаних робіт
щодо
електричних,
електромеханічних
робіт
шляхом
проведення
електричних,
електромеханічних
лабораторних
випробувань
забезпечено

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
Смерть або
О4, О5
інші порушення шкода, завдана
будівництва, що за

4

Здійснення контролю
якості виконаних робіт

Абзаци другий –
Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
четвертий
будівництва, що за
F
нормальних
пункту 17,
класом наслідків
умов
абзаци дев’ятий, (відповідальності)
життєдіяльності
десятий,
належать до
людини;
п’ятнадцятий
об’єктів із
неналежна
пункту 20
середніми та
кваліфікація
Ліцензійних
значними
працівників;
умов
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Абзаци другий,
третій, п’ятий
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забезпечити:

пункту 17
Ліцензійних
здійснення контролю якості умов
виконаних робіт щодо:
- зварних з’єднань - із
застосуванням неруйнівних
методів до зварних
з’єднань трубопроводів.

Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:

Абзаци
дев’ятий,
десятий,
здійснення контролю якості дванадцятий
виконаних робіт щодо:
пункту 20
Ліцензійних
- дорожніх покриттів умов
шляхом проведення
4.16 лабораторних випробувань
щодо відповідності марки
бетону.

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

нормальних
умов
життєдіяльності
людини;
неналежна
кваліфікація
працівників;
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

Об’єкти
Секція О1,О2, О3,
Аварія,
О4, О5
інші порушення
будівництва, що за
F
нормальних
класом наслідків
умов
(відповідальності)
життєдіяльності
належать до
людини;
об’єктів із
неналежна
середніми та
кваліфікація
значними
працівників;
наслідками
відсутність
системи
управління
якістю;
виконання робіт
неналежної
якості

Смерть або
шкода, завдана
здоров’ю
людини;
моральна
шкода, завдана
людині;
майнові збитки,
завдані людині;
шкода, завдана
навколишньому
природньому
середовищу;
збитки, що
вплинуть на
національну
безпеку
держави

F

щодо зварних з’єднань
із
застосуванням
неруйнівних методів
до зварних з’єднань
трубопроводів
забезпечено

4

Здійснення контролю
якості виконаних робіт
щодо
дорожніх
покриттів
шляхом
проведення
лабораторних
випробувань
щодо
відповідності
марки
бетону забезпечено
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ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, нормативних актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
№
з/п

1
2

Нормативно-правовий акт, нормативний акт, нормативний документ
найменування
дата і номер / дата і номер державної
реєстрації у Міністерстві юстиції
України
І. Закони та кодекси України
Кодекс законів про працю
10 грудня 1971 року
Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

21 березня 1991 року

Умовне позначення

КЗпПУ
ЗУ № 875

№ 875-ХІІ
3

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

05 квітня 2007 року

ЗУ № 877

4

Про ліцензування видів господарської діяльності

№ 877-V
02 березня 2015 року

ЗУ № 222

5

6

7

№ 222-VIII
ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України
Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків
30 березня 2016 року
(відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками
№ 256
ІІІ. Накази органів державної влади, ДБН та ДСТУ
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці «Про затвердження
19 квітня 1996 року
Правил атестації зварників»
№ 61, зареєстрований в Мін’юсті
31 травня 1996 року
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці «Про затвердження
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

за № 262/1287
09 січня 1998 року № 4,
зареєстрований в Мін’юсті

Ліцензійні умови

Наказ № 61

Наказ № 4

10 лютого 1998 року за № 93/2533
8

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи (розділи 1 - 4) (наказ Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України)

13 жовтня 1999 року
№ 249

Довідник (випуск 64;
розділи 1 - 4)

74
9

10

11
12

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 86) (наказ
Міністерства культури і мистецтв України)

05 жовтня 2000 року

Довідник (випуск 86)

Національний класифікатор ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики)
ДБН A.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» (наказ Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України)
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України «Про прийняття національних стандартів, розроблених методом
перевидання (передруку) на заміну державних будівельних норм (ДБН), прийнятих до 2001
року»

28 липня 2010 року

КП

№ 327
05 травня 2016 року № 115

ДБН A.3.1-5-2016

№ 492

28 грудня 2012 року
№ 667

ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012;
ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 ДСТУ Б Д.2.5-26:2012

