
 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,  

БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

                                                                                                       ДКУД ____ 
 

НАКАЗ  
 

___ березня 2015 року                         Київ                                                 № ____ 
 

Про затвердження Порядку прийняття 

в експлуатацію і проведення 

технічного обстеження 

індивідуальних (садибних) житлових 

будинків, садових, дачних будинків, 

господарських (присадибних) 

будівель і споруд, громадських 

будинків та будівель і споруд 

сільськогосподарського призначення I 

та II категорій складності, які 

збудовані без дозволу на виконання 

будівельних робіт 

 

Відповідно до розділу I Закону України від 13 січня 2015 року  

№ 92-VІІI «Про внесення зміни до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об’єктів 

будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт» 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію і проведення 

технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, 

садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, 

громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського 

призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на 

виконання будівельних робіт, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 19 березня 2013 року № 95 «Про затвердження Порядку 

прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, 

садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, 

прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд 

сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які 

збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення 

технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2013 року за  

№ 612/23144. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5496-17/paran245#n245
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0612-13#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0612-13#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0612-13#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0612-13#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0612-13#n14
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3. Департаменту державних програм та розвитку житлового 

будівництва (Денисюк І.П.), Департаменту нормативно-правового 

регулювання (Малашкін М.А.) разом з Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України (Драч С.В.) в установленому законодавством порядку 

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Абрамовського Р.Р. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                       В.Є. КІСТІОН 
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ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Департамент державних програм та 

розвитку житлового будівництва  

Т.в.о. директора  

_____________І.П. Денисюк  

____   _____________ 2015 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра 

______________ Р.Р. Абрамовський  

_____   ______________ 2015 

 

 Заступник Міністра – керівник апарату  

______________ В.А. Негода   

_____   ______________ 2015 

 

 Перший заступник голови Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України  

______________ С.В. Драч 

_____   ______________ 2015 

 

 Директор Департаменту нормативно-правового 

регулювання  

______________ М.А. Малашкін  

____   _____________ 2015 

 

 Директор Департаменту систем 

життєзабезпечення та житлової політики  

______________ С.І. Кушнір  

____   _____________ 2015 

 

 Директор Департаменту адміністративно-

організаційного забезпечення 

______________ Т.В. Мала  

____   _____________ 2015 

 

 Начальник Управління технічного регулювання 

та науково-технічного розвитку  

______________ Д.В. Барзилович  

____   _____________ 2015 

 

 Заступник начальника Управління 

містобудування, архітектури та планування 

територій 

______________ С.Я. Білоус  

____   _____________ 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок розсилання: 

Керівництво Міністерства __  
Структурні підрозділи Міністерства __ 

Держархбудінспекція __ 

Резерв  __  
Всього: __  

 

Денисюк І.П.  
284-06-84 

Завідувач Сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції 

______________ Д.Г. Арсененко 

____   _______________ 2015 

 

 


