
 ПРОПОЗИЦІЇ  

щодо спрощення процедур відновлення та будівництва обєктів критичної інфраструктури та вирішення проблем приєднання при 

релокації виробництва та розміщення тимчасового житла для переселенців 

 

Постанова КМУ №406 від 07.06.2017 р. "Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право 

на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію" 

13. Відновлення окремих конструкцій будівель та споруд з метою 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) та відновлення 

функціонування об’єктів, призначених для забезпечення 

життєдіяльності населення, без зміни їх геометричних розмірів. 

13. Відновлення окремих конструкцій будівель та споруд з метою 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій), руйнувань 

внаслідок бойових дій під час дії воєнного стану та відновлення 

функціонування об’єктів, призначених для забезпечення 

життєдіяльності населення, без зміни їх геометричних розмірів. 

18. Роботи, пов’язані із залізничним транспортом, а саме: 

реконструкція, технічне переоснащення та капітальний ремонт 

інженерних споруд, земляного полотна, залізничних колій та переїздів, 

пасажирських платформ, горловин станцій з укладенням стрілкових 

переводів, контактної мережі залізниць, … 

 

Відсутній 28. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний 

ремонт об’єктів з класом наслідків СС1 та СС2, які відносяться до 

об'єктів критичної інфраструктури (газопроводи, об'єкти 

розподілу, передачі електричної енергії, об'єкти/системи 

централізованого водопостачання та водовідведення, об'єкти, 

призначені для виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії) на територіях яких велись бойові дії під час дії 

воєнного стану, а також роботи пов'язані з виконанням 

мобілізаційних завдань сил цивільного захисту та військових 

формувань України. 

Примітка 

… 

Відсутній 

Примітка 

… 

6. Зазначені в пункті 28 роботи виконуються без дозволу під час 

дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення 

воєнних дій. Якщо будівництво розпочато під час дії воєнного 

стану та у відбудовний період після закінчення таких дій, 

закінчення будівництва відбувається на умовах даного пункту.  

Прийняття об'єкта в експлуатацію та на баланс відповідного 

підприємства здійснюється на підставі актів технічного 



приймання та вводу в експлуатацію. 

Постанова КМУ №560 від 11.05.2011 р. "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

4
2
. Проекти будівництва, що реалізуються підприємствами із 

залученням бюджетних коштів, власних коштів підприємств, а також 

кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених 

законодавчими актами), суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів 

України, незалежно від вартості проектів затверджуються такими 

підприємствами у разі передбачення у затверджених фінансових планах 

відповідних видатків на реалізацію таких проектів будівництва. 

4
2
. Проекти будівництва, що реалізуються підприємствами із 

залученням бюджетних коштів, власних коштів підприємств, а також 

кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених 

законодавчими актами), суб’єктом управління яких є Кабінет 

Міністрів України, незалежно від вартості проектів затверджуються 

такими підприємствами у разі передбачення у затверджених 

фінансових планах відповідних видатків на реалізацію таких проектів 

будівництва, крім випадків, передбачених законодавчими актами, 

та розробки проектно-кошторисної документації, що 

здійснюється під час військових дій, а також розробки проектно-

кошторисної документації на відновлення об’єктів критичної 

інфраструктури, які постраждали внаслідок бойових дій (далі - 

проектування відновлення об’єктів критичної інфраструктури) 

4
3
. Проекти будівництва, що реалізуються оператором системи 

передачі або оператором газотранспортної системи із залученням 

власних коштів, бюджетних коштів, а також кредитів, наданих під 

державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), 

незалежно від їх вартості затверджуються такими операторами. 

4
3
. Проекти будівництва, що реалізуються оператором системи 

передачі, оператором газотранспортної системи, або оператором 

газорозподільної системи із залученням власних коштів, бюджетних 

коштів, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім 

випадків, передбачених законодавчими актами), незалежно від їх 

вартості затверджуються такими операторами. 

5. Перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у 

випадках, визначених статтею 31 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”, проводиться експертиза проектів 

будівництва, а у випадках, визначених Законом України “Про 

інвестиційну діяльність”, - державна експертиза інвестиційного 

проекту, складовою якого є проект будівництва. Перед затвердженням 

проектів будівництва для проведення їх експертизи до проектної 

документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на 

довкілля згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, 

додаються результати проведення такої оцінки. 

5. Перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у 

випадках, визначених статтею 31 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”, проводиться експертиза проектів 

будівництва, а у випадках, визначених Законом України “Про 

інвестиційну діяльність”, - державна експертиза інвестиційного 

проекту, складовою якого є проект будівництва. Перед 

затвердженням проектів будівництва для проведення їх експертизи до 

проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці 

впливу на довкілля згідно із Законом України “Про оцінку впливу на 

довкілля”, додаються результати проведення такої оцінки. 

Оцінці впливу на довкілля не підлягають проекти, спрямовані 

виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на 

території проведення антитерористичної операції на період її 



проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом 

Міністрів України, відновлювальні роботи з ліквідації наслідків 

збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та у 

відбудовний період після закінчення воєнних дій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Строк проведення експертизи не повинен перевищувати: для 

об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів 

із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (відповідальності), - 

30 календарних днів 

14. Строк проведення експертизи не повинен перевищувати: для 

об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками 

(відповідальності), - 30 календарних днів; а при проектуванні 

відновлення об’єктів критичної інфраструктури - 15 календарних 

днів; 

Постанова КМУ №1010  від 13.12.2017 р. «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу 

на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» 

Відсутній Ч. 4 пункту 2 Додатка 1 «Критерії визначення планованої діяльності, 

яка не підлягає оцінці впливу на довкілля» Нове будівництво, 

об’єктів критичної інфраструктури (газопроводи, об’єкти 



розподілу, передачі електричної енергії, об’єкти/системи 

централізованого водопостачання і водовідведення, об’єкти, 

призначені для виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії).  

Ч. 8 пункту 2 Додатка 2 «Критерії визначення розширень і змін 

діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» 

Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення 

об’єктів критичної інфраструктури (газопроводи, об’єкти 

розподілу, передачі електричної енергії, об’єкти/системи 

централізованого водопостачання і водовідведення, об’єкти, 

призначені для виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії). 

Постанова КМУ № 1764 від 27 грудня 2001 р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» 

Відсутній 2. Установити, що дія постанови не поширюється на 

фінансування робіт за рахунок кредитних коштів наданих 

міжнародними організаціями та/або урядовими установами 

використання яких здійснюється на підставі міжнародних 

договорів ратифікованих Верховною радою України 

Постанова КМУ № 1070 від 04 грудня 2019 р. «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 

попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» 

Відсутній 8-1 Установити, що дія постанови не поширюється на 

фінансування робіт за рахунок кредитних коштів наданих 

міжнародними організаціями та/або урядовими установами 

використання яких здійснюється на підставі міжнародних 

договорів ратифікованих Верховною радою України 

Наказ Мінрегіону №289 від 06.11.2017 р. "Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови 

та обмеження не надаються" 

22. Будівництво лінійних інженерних магістралей, мереж та споруд за 

межами населених пунктів. 

22. Будівництво лінійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури за межами населених пунктів та в населених 

пунктах в межах червоних ліній, у разі перебування їх в 

державної чи комунальній власності, а у разі перебування у 

приватній власності для об’єктів критичної  інфраструктури 

населеного пункту - за наявності довідки відповідної військової 

адміністрації щодо необхідності будівництва відповідних споруд. 

Відсутній 30. Нове будівництво, реконструкція об’єктів критичної 

інфраструктури (газопроводи, об’єкти розподілу, передачі 



електричної енергії, об’єкти/системи централізованого 

водопостачання і водовідведення, об’єкти, призначені для 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії). 

Наказ Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45 "Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" 

1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:  

Відчутній 

1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:  

проектування відновлення об’єктів критичної інфраструктури - 

розробка проектно-кошторисної документації, що здійснюється 

під час воєнного стану, а також розробка проектно-кошторисної 

документації на відновлення об’єктів критичної інфраструктури, 

які постраждали внаслідок бойових дій. 

4. Основними складовими вихідних даних є:  

містобудівні умови та обмеження;  

технічні умови;  

завдання на проектування. 

4. Основними складовими вихідних даних є:  

містобудівні умови та обмеження;  

технічні умови;  

завдання на проектування.  
При проектуванні відновлення об’єктів критичної інфраструктури 

містобудівні умови та обмеження не входять до складу вихідних даних. 

13.5. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання 

будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за 

яким на одному майданчику має здійснюватись будівництво кількох 

однакових об'єктів, передаються на електронних та паперових носіях у 

чотирьох примірниках лише для одного з цих об'єктів, а для інших - у 

двох примірниках або у вигляді електронних документів. Документація 

на частину, що змінюється, передається замовнику на електронних та 

паперових носіях у чотирьох примірниках або у вигляді електронних 

документів у повному обсязі на кожен об'єкт. 

13.5. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання 

будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, 

за яким на одному майданчику має здійснюватись будівництво 

кількох однакових об'єктів, передаються на електронних та паперових 

носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об'єктів, а для 

інших - у двох примірниках або у вигляді електронних документів. 

Документація на частину, що змінюється, передається замовнику на 

електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках або у 

вигляді електронних документів у повному обсязі на кожен об'єкт. 

При відновленні об’єктів критичної інфраструктури допускається 

розпочинати будівельні роботи на підставі після схвалення стадії 

ТЕО. До закінчення виконання будівельних робіт повинні бути 

розроблені і погодженні документації стадії П, або затверджуваної 

частини РП при одностадійному проектуванні. 

15.4. У разі прийняття рішення щодо коригування проектної 

документації проектною організацією, яка не є її розробником, 

скоригована проектна документація підлягає погодженню з 

проектувальником - розробником проекту, крім випадку передачі 

відповідно до законодавства авторських майнових прав іншій особі. 

15.4. У разі прийняття рішення щодо коригування проектної 

документації проектною організацією, яка не є її розробником, 

скоригована проектна документація підлягає погодженню з 

проектувальником - розробником проекту, крім випадку передачі 

відповідно до законодавства авторських майнових прав іншій особі. 

Під час здійснення авторського нагляду, за погодженням з 



замовником, допускається внесення змін організацією, залученою 

до здійснення такого авторського нагляду, до проектної та 

робочої документації, в частині зміни методів, способів виконання 

робіт, заміни матеріалів та обладнання з подібними технічними 

характеристиками за погодженням з експлуатуючою 

організацією, виявлених додаткових об’ємів робіт при умові, що 

такі зміни не призведуть до зміни основних техніко-економічних 

показників затвердженого проекту будівництва та/або збільшення 

кошторисної вартості. При внесенні таких змін проведення 

експертизи проектної документації не вимагається. 

15.5. Проектна документація на об’єкт будівництва має бути 

розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на 

дату передання її замовнику. Проектна документація на об’єкти 

будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до 

затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням 

нових нормативних актів, за винятком випадків, коли таке коригування 

зумовлено підвищенням у нових нормативних актах таких вимог 

безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), 

електро-, вибухо-, пожежобезпечності, енергоефективності об’єкта та 

вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного 

доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення. Зазначений виняток не застосовується до об’єктів 

будівництва, спорудження яких здійснюється на підставі документів, 

що дають право на виконання будівельних робіт, та у строки, визначені 

проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на 

виконання будівельних робіт. 

15.5. Проектна документація на об’єкт будівництва має бути 

розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на 

дату передання її замовнику. Проектна документація на об’єкти 

будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до 

затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з 

введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли таке 

коригування зумовлено підвищенням у нових нормативних актах 

таких вимог безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості 

(міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, енергоефективності 

об’єкта та вимог нормативів з питань створення умов для 

безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. Зазначений виняток не застосовується 

до об’єктів будівництва, спорудження яких здійснюється на підставі 

документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та у 

строки, визначені проектною документацією, якщо інше не 

передбачено договором на виконання будівельних робіт. 

При проектуванні відновлення об’єктів критичної 

інфраструктури допускається відхилення від вимог ДБН А.2.2.4 в 

частині кількості стадій проектування 

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом»  

4.4. Якщо під час будівництва проектувальник, який залучений до 

авторського нагляду, вносить зміни до проектної документації, такі 

зміни рекомендується погоджувати з генеральним проектувальником. 

4.4. Якщо під час будівництва проектувальник, який залучений до 

авторського нагляду, вносить зміни до проектної документації, такі 

зміни рекомендується погоджувати з генеральним проектувальником. 

В рамках здійснення авторського нагляду за погодженням з 

замовником допускається внесення змін організацією, залученою 

до здійснення такого авторського нагляду, до проектної та 



робочої документації, в частині зміни методів, способів виконання 

робіт, заміни матеріалів та обладнання з подібними технічними 

характеристиками за погодженням з експлуатуючою 

організацією, виявлених додаткових об’ємів робіт при умові, що 

такі зміни не призведуть до зміни основних техніко-економічних 

показників затвердженого проєкту будівництва та/або збільшення 

кошторисної вартості . При внесенні таких змін проведення 

експертизи проектної документації не вимагається. 

 


