
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 30 березня 2016 р. № 256 

 

ПЕРЕЛІК  

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 

 

Код Вид робіт 

1.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: 

1.01.00  улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних  

1.02.00  улаштування фундаментів із застосуванням паль 

1.03.00  улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами 

1.04.00  зведення металевих конструкцій 

1.05.00  зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій 

1.06.00  зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій 

1.07.00  зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій 

1.08.00  зведення дерев’яних конструкцій 

1.09.00  будівництво гідротехнічних споруд та комплексів   

1.10.00  розробка гірничих споруд та комплексів 

1.11.00  реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної 

спадщини 

1.12.00 монтаж технологічного устаткування 

1.13.00 виконання пусконалагоджувальних робіт: 

1.13.01 електротехнічних пристроїв 

1.13.02 автоматизованих систем управління 

1.13.03 систем вентиляції та кондиціонування повітря 

1.13.04 підйомно-транспортного устаткування 

1.13.05 металообробного устаткування 

1.13.06 холодильних і компресорних установок 

1.13.07 теплоенергетичного устаткування 

1.13.08 деревообробного устаткування 

1.13.09 водопостачання та водовідведення 

2.00.00  БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:  



 
2 

Код Вид робіт 

2.01.00  монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів 

вимірювання, іншого обладнання: 

2.01.01  водопостачання та водовідведення 

2.01.02  опалення 

2.01.03  вентиляції і кондиціювання повітря  

2.01.04  газопостачання 

2.01.05  технологічних трубопроводів  

2.01.06  електропостачання і електроосвітлення   

2.01.07  засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, 

сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж 

2.02.00  монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, 

іншого обладнання: 

2.02.01  водопостачання та водовідведення 

2.02.02  теплопостачання 

2.02.03  газопостачання 

2.02.04  магістральних нафтогазопроводів 

2.02.05  електропостачання і електроосвітлення  

2.02.06  зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж 

2.03.00 монтаж інженерних споруд 

3.00.00  БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: 

3.01.00  залізничних та трамвайних колій 

3.02.00  доріг автомобільних 

3.03.00 мостів і мостових переходів: 

3.03.01 мостів для перепуску через перешкоди водних потоків 

3.03.02  мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів 

3.04.00  аеродромів та вертодромів 

3.05.00  тунелів та метрополітенів  

3.06.00  вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг 

тощо) 

_____________________ 


