КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД

Щодо розмірів штрафних
санкцій у 2019 році

А

бзацом 4 статті 7 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2019 рік»
збільшено прожитковий мінімум для
працездатних осіб, у зв’язку з цим змінюються розміри штрафів за правопорушення у
сфері містобудівної діяльності.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ
ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ НА 2019 РІК:
з 1 січня
1921 грн
з 1 липня
2007 грн
з 1 грудня
2102 грн

Відповідна
частина ст. 2

РОЗМІРИ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 2 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ч. 1

ч. 2

Суб’єкт
відповідальності

Правопорушення

Розмір санкції
(у прожиткових мінімумах для працездатних громадян
(далі – пм) та грошових одиницях (грн)

Суб’єкти містобудування, які
здійснюють
проектування
об’єктів, експертизу проектів
будівництва (проектна організація,
експертна організація)

передача замовнику проектної документації для
виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних
даних для проектування об’єктів містобудування,
будівельних норм, державних стандартів і правил,
у тому числі за не створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних
груп населення, незабезпечення приладами обліку води і теплової енергії, а також заниження класу
наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва

Суб’єкти містобудування, які є замовниками будівництва об’єктів (у
разі провадження
містобудівної діяльності), або ті, що
виконують функції
замовника і підрядника одночасно

п. 1) виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також
наведення недостовірних даних у такому повідомленні

10 пм
з 01.01.19 – 19 210
з 01.07.19 – 20 070
з 01.12.19 – 21 020

п. 2) виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також
наведення недостовірних даних у такому повідомленні, вчинене щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об’єктів з незначними наслідками (СС1)

36 пм
з 01.01.19 – 69 156
з 01.07.19 – 72 252
з 01.12.19 – 75 672
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Проектна організація
90 пм
з 01.01.19 – 172 890
з 01.07.19 – 180 630
з 01.12.19 – 189 180
Експертна
організація
18 пм
з 01.01.19 – 34 578
з 01.07.19 – 36 126
з 01.12.19 – 37 836

