
Єдина державна 

електронна система 

у сфері будівництва

Органи місцевого 

самоврядування 

(державні реєстратори)

Нотаріуси

Реєстрація права

Для об’єктів класу наслідків СС1

Блокування засобами ЄДЕССБ

Автоматична 

реєстрація

права

Відмова у 

реєстрації права

Державна реєстрація права на виконання 

підготовчих/будівельних робіт

Відмова у 

реєстрації права

Можливість 

оскарження відмови у 

реєстрації права

Данні для реєстрації права вносяться в електронній 

формі в ЄДЕССБ або в паперовому  вигляді через 

державних реєстраторів або нотаріусів



Єдина державна 

електронна система 

у сфері будівництва

Нотаріуси

Реєстрація права

Для об’єктів класу наслідків СС2, СС3

Блокування засобами ЄДЕССБ

Автоматична 

реєстрація

права

Відмова у 

реєстрації права

Державна реєстрація права на виконання 

підготовчих/будівельних робіт

Відмова у 

реєстрації права

Можливість 

оскарження відмови у 

реєстрації права

Данні для реєстрації права вносяться в 

електронній формі в ЄДЕССБ

Органи місцевого 

самоврядування 

(державні реєстратори)



Державна інспекція 

архітектури та 

містобудування

Самочинне 

будівництво*

(об’єкти класу 

наслідків СС1, СС2, 

СС3)

Органи місцевого 

самоврядування Юридичні  особи

Об’єкти СС3 

підвищеної небезпеки 

та об’єкти  які 

становлять державну 

таємницю

Об’єкти класу наслідків 

СС1 (нежитлові 

об’єкти), СС2, СС3 

(окрім повноважень 

ДІАМ)

Система містобудівного контролю

Розподіл 

повноважень 

щодо 

здійснення 

містобудівного 

контролю 

Самочинне будівництво* - об’єкти що збудовані або будуються на земельній 

ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без набуття права на виконання 

будівельних робіт, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил 

(значними відхиленнями від проекту) 



Міністерство розвитку громад та територій

Повноваження 

щодо 

здійснення 

містобудівного  

нагляду

Юридичні особи
Державна інспекція 

архітектури та 

містобудування

Органи місцевого 

самоврядування 

(Державні 

реєстратори)

Система містобудівного нагляду

Уповноважені 

органи 

містобудування та 

архітектури

Юридичні особи що 

надають технічні 

умови

Проектні організації

Експертні 

організації

Саморегулівні 

організації

Відповідальні 

виконавці окремих 

видів робіт



Єдина державна електронна система у 

сфері будівництва

Замовник

Реєстрація прийняття в експлуатацію 

Акт готовності об’єкта до експлуатації

Державна реєстрація прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

Для об’єктів класу наслідків СС1, СС2, СС3

Генпроектувальник

Генпідрядник

Авторський нагляд

Технічний нагляд

Технічний 

інвентаризатор

Кваліфіковані електронні 

підписи

Суб’єкт що здійснює 

протипожежні роботи 

Інженер містобудівного 

контролю

Кваліфіковані електронні 

підписи



Державна реєстрація прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

Для об’єктів будівництво яких здійснювалось 

на підставі будівельного паспорту

Єдина державна електронна система у 

сфері будівництва

Реєстрація прийняття в 

експлуатацію 

Заява про державну реєстрацію 

прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкту

Державний реєстратор (ОМС)

Нотаріус

Автоматичне блокування 

реєстрації прийняття в 

експлуатацію 

Реєстрація прийняття в 

експлуатацію 
Відмова у реєстрації 

прийняття в експлуатацію


