
 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 

БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

30.05.2017 м. Київ N 134 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

09 червня 2017 р. за N 708/30576 

Про затвердження Змін до Порядку функціонування 

електронної системи здійснення декларативних процедур 

у будівництві 

Відповідно до пункту 9 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 

17 січня 2017 року N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення містобудівної діяльності" та з метою удосконалення механізму 

функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Зміни до Порядку функціонування електронної системи здійснення 

декларативних процедур у будівництві, затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 листопада 2014 

року N 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2014 року за N 

1590/26367 (із змінами), що додаються. 

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва разом з Юридичним 

департаментом в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу 

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 

року N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення містобудівної діяльності", але не раніше дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 Заступник Міністра Л. Р. Парцхаладзе 

ПОГОДЖЕНО:   

Голова Державної служби  

спеціального зв'язку та захисту інформації 

України Л. О. Євдоченко 



 

 

  

 

 

Зміни 

до Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних 

процедур у будівництві 

Абзаци четвертий, п'ятий пункту 9 розділу I викласти у такій редакції: 

"електронна декларація - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, яка подається 

суб'єктом звернення через Систему; 

електронне повідомлення - повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або 

повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких 

здійснюється на підставі будівельного паспорта, повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об'єктів з незначними наслідками (СС1), та повідомлення про зміну даних у зазначених 

повідомленнях, яке подається суб'єктом звернення через Систему;". 

  

Директор Департаменту  

державних програм та розвитку  

житлового будівництва Н. В. Козловська 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

30 травня 2017 року N 134 

Зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України 

09 червня 2017 р. за N 708/30576 


