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МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

01.03.2018  № 44 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

20 березня 2018 р.  

за № 336/31788 

 

Про внесення змін до уніфікованої форми акта, що 

складений за результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки додержання суб’єктом 

господарювання ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 

середніми та значними наслідками 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 

362 «Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм 

актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю)» НАКАЗУЮ:  

1. Унести зміни до уніфікованої форми акта, що складається за результатами 

проведення планової (позапланової) перевірки за додержанням суб’єктом господарювання 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними 

наслідками, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21 грудня 2016 року № 331, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 січня 2017 року за № 73/29941 (із 

змінами), виклавши її у новій редакції, що додається. 

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Толстова 

А.В.), Юридичному департаменту (Чепелюк О.В.) разом з Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України (Кудрявцев О.В.) забезпечити подання цього наказу на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе 

Л.Р. 

 

 

Перший заступник Міністра В.А. Негода 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0073-17/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0073-17/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0073-17/paran13#n13


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

регіонального розвитку,  

будівництва  

та житлово-комунального  

господарства України  

21.12.2016  № 331  

(у редакції наказу  

Міністерства регіонального  

розвитку, будівництва  

та житлово-комунального  

господарства України  

01.03.2018  № 44) 

АКТ,  

складений за результатами проведення планової (позапланової) 

перевірки додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що 

за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із 

середніми та значними наслідками 
 

Заступник директора  

Департаменту державних  

програм та розвитку  

житлового будівництва -  

начальник відділу реалізації  

програм житлового  

будівництва 

 

 

 

 

 

 

А.В. Толстова 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/62/f474359n15.zip

