
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА 
МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
_____________________                         Київ                                       № ___________

Про реалізацію персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) у сфері інформаційної безпеки та 
кібербезпеки стосовно фізичних та юридичних осіб, визначених рішеннями 
Ради національної безпеки та оборони України

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», 
частин другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», пункту 3 та підпункту 7 пункту 4 Положення про Державну інспекцію 
архітектури та містобудування України, затвердженого  постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1340 «Деякі питання функціонування 
органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду» з метою реалізації 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
у сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки стосовно фізичних та юридичних 
осіб, визначених рішеннями Ради національної безпеки та оборони України (далі – 
РНБО) 

НАКАЗУЮ:

       1. Відповідальним особам за виконання рішень РНБО, введених у дію Указами 
Президента України, в частині застосування санкцій шляхом анулювання або 
зупинення ліцензій, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків 
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(відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) 
наслідками:

1.1. На підставі рішень РНБО, а саме від 19 березня 2019 року, уведеного в 
дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року №82; від 14 травня 2020 
року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2020 року № 184; 
від 14 травня 2021 року, уведеного в дію Указом Президента України від 21 травня 
2021 року № 203; від 18 червня 2021 року, уведеного в дію Указом Президента 
України від 24 червня 2021 року № 265 зупинити дію ліцензій, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення господарської діяльності з будівництва 
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із 
середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, згідно з переліком, що додається.

1.2. Забезпечити постійний моніторинг рішень РНБО з питань застосування 
санкцій з метою їх ефективної реалізації в межах наданої ДІАМ компетенції.

2. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 
Департаменту організаційно-адміністративного оприлюднити цей наказ на 
офіційному вебсайті Державної інспекції архітектури та містобудування України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                                                  Семен КРИВОНОС


