
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

від 8 серпня 2017 року N 192 
Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" 

Відповідно до абзацу третього підпункту 2 та підпункту 21 пункту 4 

Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, та на виконання Плану 

пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 03 квітня 2017 року N 275, з метою оновлення галузевої 

нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві наказую: 

1. Затвердити Зміну N 11 до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 

"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (далі - Зміна N 11), 

затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 13 жовтня 1999 року N 249 (зі змінами), що 

додається. 

2. Затвердити Зміну N 15 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та 

ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи", 

затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 21 лютого 2000 року N 32 (зі змінами), що 

додається. 

3. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у 

будівництві (Шоломицька Л. М.) разом з Юридичним департаментом (Даніш І. 

О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Зміною N 6 до 

Національного класифікатора України "Класифікатор професій ДК 003:2010", 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327 (зі змінами), 

крім Зміни N 11 у частині кваліфікаційної характеристики професії "Інженер з 

технічного нагляду (будівництво)", яка набирає чинності з 1 жовтня 2017 року. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Парцхаладзе Л. Р. 

  

Перший заступник Міністра В. А. Негода 
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