Постанова КМУ від 25.04.18 р. № 327

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 квітня 2018 р. № 327
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою
від 25 квітня 2018 р. № 327

Кабінету

Міністрів

України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У позиціях "ML6", "ML6.a", у підпункті "а" пункту 2 позиції "ML6.b.2" та позиції "ML13.b" у графі "Код
товару згідно з УКТЗЕД" додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами
товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада
2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011), цифри "8708,"
виключити.
2. У пункті 4 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903 "Про авторський та технічний нагляд під
час будівництва об'єкта архітектури" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2107), слова "об'єктах
архітектури" замінити словами і цифрами "об'єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об'єктів із середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками".
3. У додатках до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 "Питання прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст.
2599):
1) додатку 2:
у пункті 1 слова "(адреса та найменування закінченого будівництвом об'єкта згідно з будівельним
паспортом)" замінити словами "(найменування та місце розташування закінченого будівництвом об'єкта
згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт)";

пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Інформація про місце розташування об'єкта будівництва __________________________________
_____________________________________________________________________________________
(згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт)";

2) у додатку 3:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Інформація про об'єкт _______________________________________________________________
(найменування та місце розташування об'єкта
_____________________________________________________________________________________
згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт, код об'єкта згідно з
_____________________________________________________________________________________.
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)";

абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:
"Місце розташування об'єкта ____________________________________________________________
(згідно з документом, що дає право
_____________________________________________________________________________________.
на виконання будівельних робіт)";

3) у додатку 5:
у пункті 1 слова "адреса та найменування" замінити словами "найменування та місце розташування";
абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:
"Місце розташування об'єкта ____________________________________________________________
(згідно з документом, що дає право
_____________________________________________________________________________________.
на виконання будівельних робіт)";

примітки до додатка доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11. В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта зазначається:
1) у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому
порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;
2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки,
на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності
(користування) такою ділянкою.";
4) у додатку 6:
слова "поштова/будівельна адреса _______________________________________________________"
замінити словами "місце розташування об'єкта будівництва

_____________________________________________________________________________________
(згідно з декларацією про готовність до експлуатації об'єкта)";

слова "технічне переоснащення," виключити;
5) у додатку 7 слова "місцезнаходження, основні показники об'єкта" замінити словами "місце розташування,
основні показники об'єкта";
6) у додатку 8 слово "місцезнаходження" замінити словами "місце розташування згідно з документом, що дає
право на виконання будівельних робіт";
7) у додатку 9 слова "місцезнаходження об'єкта" замінити словами "місце розташування об'єкта згідно з
документом, що дає право на виконання будівельних робіт";
8) у додатку 11:
слова "технічне переоснащення," виключити;
слово "місцезнаходження" замінити словами "місце розташування".
4. У Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 р. № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний
вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404; 2015 р., № 78, ст. 2595, № 89, ст. 2968; 2017 р., № 12, ст. 333, № 49,
ст. 1525):
1) в абзаці другому пункту 2 слова "технічного переоснащення," виключити;
2) в абзаці шостому пункту 28 слова "чи технічного переоснащення" виключити;
3) у додатках до Порядку:
у додатку 1:
слова "поштова/будівельна адреса" замінити словами "місце розташування об'єкта будівництва";
слова "технічне переоснащення," виключити;
примітку до додатка викласти в такій редакції:
"Примітки.
1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за
наявності).
2. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:
1) у разі виконання підготовчих робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому
порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;
2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки,
на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності
(користування) такою ділянкою.
В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого здійснюється на
замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої
статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини першої статті 121 Закону
України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи", у разі відсутності відомостей, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, зазначається
визначений замовником опис місця розташування об'єкта.

У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в будівельному паспорті
або містобудівних умовах та обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від інформації
про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково
зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в такому будівельному
паспорті або містобудівних умовах та обмеженнях.
У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт інформація про місце
розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих
робіт.";
у додатку 2:
слова "поштова/будівельна адреса" замінити словами "місце розташування об'єкта будівництва";
примітки до додатка доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:
1) у разі реконструкції об'єкта будівництва - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;
2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки,
на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності
(користування) такою ділянкою.
У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в будівельному паспорті,
відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього
пункту, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в
такому будівельному паспорті.
У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі будівельного паспорта, інформація про місце розташування об'єкта будівництва
зазначається згідно з раніше надісланим повідомленням про початок виконання будівельних робіт щодо
об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.";
у додатку 21:
слова "поштова/будівельна адреса" замінити словами "місце розташування об'єкта будівництва";
слова "технічне переоснащення," виключити;
примітки до додатка доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:
1) у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому
порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;
2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки,
на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності
(користування) такою ділянкою.
В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого здійснюється на
замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої
статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини першої статті 121 Закону
України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи", у разі відсутності відомостей, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, зазначається
визначений замовником опис місця розташування об'єкта.
У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в містобудівних умовах та
обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від інформації про місце розташування
об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково зазначається інформація про місце
розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в таких містобудівних умовах та обмеженнях.

У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом
наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (CC1), інформація про місце
розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з раніше надісланим повідомленням про початок
виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з
незначними наслідками (CC1).";
у додатку 3:
слова "поштова/будівельна адреса" замінити словами "місце розташування об'єкта будівництва";
слова "технічне переоснащення," виключити;
примітку до додатка викласти в такій редакції:
"Примітки.
1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за
наявності).
2. Інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з повідомленням про початок
виконання підготовчих/будівельних робіт.";
у додатку 9:
слова "поштова/будівельна адреса" замінити словами "місце розташування об'єкта будівництва";
слова "технічне переоснащення," виключити;
у додатку 10:
слова "поштова/будівельна адреса" замінити словами "місце розташування об'єкта будівництва";
слова "технічне переоснащення," та "чи технічного переоснащення" виключити;
примітку до додатка викласти в такій редакції:
"Примітки.
1. Кожна сторінка цієї заяви підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).
2. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:
1) у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому
порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;
2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки,
на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності
(користування) такою ділянкою.
В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого здійснюється на
замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої
статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини першої статті 121 Закону
України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи", у разі відсутності відомостей, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, зазначається
визначений замовником опис місця розташування об'єкта.
У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в містобудівних умовах та
обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від інформації про місце розташування
об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково зазначається інформація про місце
розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в таких містобудівних умовах та обмеженнях.

У разі внесення змін та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт інформація про місце
розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з дозволом на виконання будівельних робіт.";
у додатку 11:
слова "поштова/будівельна адреса" замінити словами "місце розташування об'єкта будівництва";
слова "технічне переоснащення," виключити.
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 "Деякі питання професійної атестації
відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури"
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668; 2017 р., № 94, ст. 2857):
1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Кваліфікаційні сертифікати про право провадження діяльності з архітектурного та інженерно-будівельного
проектування, технічного нагляду та експертизи у будівництві, видані до набрання чинності Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної
діяльності" особам, які не здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста
або магістра за відповідним напрямом професійної атестації, вважаються анульованими.";
2) Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затверджений зазначеною постановою, доповнити пунктом
211 такого змісту:
"211. У разі набрання чинності законом, який змінює кваліфікаційні вимоги до осіб, що провадять
архітектурну діяльність, сертифікати, видані особам, які не відповідають таким новим вимогам, якщо інше не
встановлено законом, вважаються анульованими через шість місяців з дня набрання чинності таким законом.
Інформація про анулювання сертифіката вноситься до реєстру атестованих осіб.".
6. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145;
2012 р., № 96, ст. 3875):
у назві розділу "Доступ до інформації про стан розгляду заяв (запитів) за допомогою Інтернету" слова "про
стан розгляду заяв (запитів)" виключити;
доповнити Порядок пунктом 63 такого змісту:
"63. Програмні засоби Державного реєстру прав забезпечують формування та періодичне оприлюднення на
офіційному веб-сайті Мін'юсту статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії, що відображають
кількісну характеристику проведених реєстраційних дій за певний проміжок часу у розрізі таких
реєстраційних дій.".
7. У переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з
урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 7, ст. 200):
підпункт 11 пункту 1 після слів "об'єктів будівництва" доповнити словами ", крім об'єктів, зазначених у
пункті 5 цього переліку";
доповнити перелік пунктом 5 такого змісту:
"5. До об'єктів, що належать суб'єктам господарювання та які віднесені або підлягають віднесенню до
відповідної категорії цивільного захисту згідно з підпунктом 11 пункту 1 цього переліку, не можуть бути
включені об'єкти, які відповідають сукупності таких ознак:
є об'єктами, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (CC1);
не є об'єктами житлової забудови.".

