
Додаток 25 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській 

області 

_______________ № _____  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ВИДАЧА ВИТЯГУ ІЗ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ 

ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру у Харківській області  
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)  

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування 

центру надання 

адміністративної 

послуги, в якому 
здійснюється 

обслуговування 

суб’єкта 

звернення 

1. 2. 3. 

Місцезнаходження 

центру надання 

адміністративної 

послуги 

Інформація щодо 

режиму роботи центру 

надання 

адміністративної 

послуги 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

Центр надання 

адміністративних 
послуг   

Балаклійської 

міської ради 

64207, Харківська 

область, Ізюмський 
район, м. Балаклія, 

площа Ростовцева, 

1 

понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця: 9.00-
17.00; середа: 09.00-

20.00 

тел.:(05749)20717  
http://cnap.balakleyamer.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних 

послуг  

Барвінківської 

міської ради 

64701, Харківська 

область, Ізюмський 

район, м. 

Барвінкове,  вул. 

Центральна, 3, 

 2 поверх 

понеділок: 8.00-20.00;  

вівторок, середа, 

четвер, п'ятниця:  8.00-

17.00 

тел.:(05757) 4-20-07 http://barvinkove-

rda.gov.ua/CNAP/zagolovok.htm 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Близнюківської 
селищної ради 

64801 Харківська 

обл. Лозівський 

район, с-ще 

Близнюки вул. 
Незалежності, 39 

понеділок, вівторок, 

четвер, п'ятниця: 08.00-

17.00, середа: 08.00-
20.00 

тел.:(05754)5-17-48  

 е-mail:  tsnap05754@gmail.com 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/adminposlugy 

Центр надання 

адміністративних 

послуг  та 

державної 

реєстрації 

Біляївської 
сільської ради 

Лозівського 

району 

64102, Харківська 

область, 

Лозівський район, 

с. Біляївка, вул. 
Юності, 25 

понеділок -четвер: 

08.00-17.00, 

 п'ятниця: 08.00-15.45 

тел.:(05748) 35159 

biliaivska.hromada@gmail.com 
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Центр надання 

адміністративних 

послуг  

виконавчого 

комітету 

Богодухівської 

міської ради 

62103, Харківська 

область, 

Богодухівський 

район, м. 

Богодухів,  

вул. Молодіжна, 2 

понеділок, вівторок, 

середа: 

8.00-17.00;  

четвер: 8.00-20.00;  

п’ятниця: 8.00-15.45 

тел/факс.:(05758) 3-05-16 

е-mail:bogoduhiv 

.е-mail: tsnap@ukr.net 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 
виконавчого 

комітету 

Борівської 

селищної ради 

63801, Харківська 

обл.., Ізюмський р-
н, смт Борова, 

вул.Центральна, 

буд.1 

понеділок-четвер: 

 8.00 -17.15,  

перерва 12.00-13.00,  

п’ятниця з 8.00 до 

16.00, перерва 12.00-
13.00 

е-mail: tsnap.borova@gmail.com  

http://bor-selrada.gov.ua/ 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Валківської 

міської ради 

63002, Харківська 

область, м. Валки,  

пр-т. Григорія 

Сковороди, 10 

понеділок, середа, 

четвер, п’ятниця з 8.00 

- 15.00; вівторок 8.00-

20.00, без перерви на 

обід 

тел. 05753-5-10-84,  

факс: 05753-5-24-20,  

е-mail: tsnap06gmail.сom 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Коломацької 

селищної ради 

63100, Харківська 

область, смт 

Коломак, вул. 

Корольова, 28. 

понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця з 8.00 

- 16.00; середа 8.00-

20.00, без перерви на 

обід 

тел.: 05766-5-62-05, 

 е-mail: cnap.kolomselrad@ukr.net; 

Центр надання 
адміністративних 

послуг 

Великобурлуцьк

ої селищної ради 

62402, Харківська 

область, 

Купянський район, 

смт Великий 

Бурлук,  

вул. Центральна, 

21 

понеділок ,вівторок: 

 8.00-16.30,  

середа: 8.00-20.00,  

п’ятниця 8.00-16.00 

е-mail: cnapvbsr@qmail.com 

Відділ з питань 

надання  

адміністративних 

послуг та 

державної 

реєстрації 

Вовчанської 
міської ради 

62504 Харківська 

область, 

Чугуївський район,  

місто Вовчанськ, 

вулиця Пушкіна 1 

понеділок: 8.30-16.00  

вівторок: 8.30-16.00  

середа: 8.30-20.00 

четвер: 8.30-16.00  

п’ятниця: 8.30-15.00  

Без перерви 

тел.:(05741) 44931 

 е-mail: tsnap_vovchmr@ukr.net 

https://vovchmrada.gov.ua/index.php/е-

mail: tsnap 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Дворічанської 

селищної ради 

62702, Харківська 

область, 

Куп’янський 

район, смт 

Дворічна, вул. 

Слобожанська, б.8 

понеділок, вівторок, 

 четвер: 8.00-17.15;  

середа: 8.00-20.00;  

п’ятниця: 8.00-16.00 

http://dvopichna-

rda.gov.ua/info/page/6430 

Центр надання 
адміністративних 

послуг при 

Дергачівської 

міської ради 

62303, Харківська 

області, 

Харківський район, 

м. Дергачі,  

пл. Перемоги, 2-А,  

1 поверх 

понеділок з 09:00 до 

16:00; 

вівторок з 9:00 до 

16:00; 
середа з 9:00 до 20:00; 

четвер з 9:00 до 16:00; 

п'ятниця з 9:00 до 

16:00. 

субота, неділя та 

святкові дні - вихідні. 

тел./факс тел.:(05763) 2-06-37,                                     

е-mail:  tsnap_dergachi@ukr.net 
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Центру надання 

адміністративних 

послуг 

виконавчого 

комітету 

Зачепилівської 

селищної ради 

64401, Харківська 

область, 

Красноградський 

район,  

 смт Зачепилівка,  

вул. Центральна, 

56 

понеділок, вівторок 

8.00-16.30; середа 8.00-

16.00; четвер 8.00-

20.00; п’ятниця 8.00-

16.00 

тел.:(05761)51377, (05761)51652 

cnap_zach.otg@ukr.net; 

https://zachepylivska-gromada.gov.ua/ 

tsnap/ 

Центр надання 

адміністративних 

послуг Зміївської 
міської ради 

63404, Харківська 

область, 

Чугуївський район, 

м.Зміїв, вул. 
Адміністративна,16 

понеділок, середа, 

четвер: 8.00-16.00, 

вівторок 8.00-20.00 

п’ятниця: 8.00-15.00 

субота: 8.00-14.00 Без 
перерви, Неділя 

вихідний 

тел.:(05747)3-12-39:    

е-mail: tsnap0012@gmail.com 

Центр надання 
адміністративних 

послуг 

Золочівської 

селищної ради 

Харківської 

області 

62203, Харківська 

область, 

Богодухівський 

район смт Золочів,  

вул.8 Березня, 3 

Понеділок, вівторок, 

середа, четвер - 08.00-

17.00,  п'ятниця -08.00-
16.00. Без перерви. 

Субота, неділя, 

святкові дні-вихідні. 

тел.:(05764) 50257                         е-mail: 

tsnap_zol@ukr.net  

http://zolochivska.gromada.org.ua/centr-

nadannya-administrativnih-poslug-14-52-

42-19-01-2021/ 

Центр надання 

адміністративних 

послуг                                                  

виконавчого 

комітету                       

Ізюмської міської 

ради 

64309, Харківська 

область, 

 м. Ізюм,  

вул. Соборна, 50 

 

Понеділок-з 09.00 до 
16.00   Вівторок - з 09.00 

до 19.00                Середа- 
з 09.00 до 16.00          

Четвер- з 09.00 до 16.00    
П'ятниця- з 09.00 до 16.00         
Субота- з 09.00 до 14.00        

Неділя-вихідний   

Тел./факс: тел.:(05743) 2-85-15,                             

Е-mail: admincentr@city-izyum.gov.ua, 

admposl-izyum@ukr.net                                   

Офіційний веб-сайт: city-izyum.gov.ua/ 

administrativni-poslugi 

Центр надання 

адміністративних 

послуг  

Кегичівської 

селищної ради  

64003, Харківська 

область, 

Красноградський 

район, смт 

Кегичівка, вул. 

Волошина, буд. 30 

Понеділок, вівторок, 

середа  з 8.00 до 15.00; 

четвер - з 8.00 до 20.00; 

п'ятниця з 8.00 до 

15.00. Без перерви на 

обід. 

тел.: 05755-3-16-93  

е-mail: tsnap.kehychivka@ukr .net 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Коломацької 

селищної ради 

63100, Харківська 

область, 

Богодухівський, 

 смт Коломак,  

вул. Корольова, 28. 

понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця з 8.00 

- 16.00; середа 8.00-

20.00, без перерви на 

обід, субота, неділя - 

вихідні дні 

тел.: 05766-5-62-05,  

е-mail: cnap.kolomselrad@ukr.net; 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 
Наталинської 

сільської ради 

тел.:Наталинська 

об'єднана 

територіальна 

громада) 

63343, 

 Харківська 

область, 

Красноградський 

район, с. Наталине, 

вул. І.Сенченка, 

буд.89 

понеділок, середа, 
четвер: 08.00-17.00; 

вівторок: 08.00-20.00; 

п'ятниця:  08.00-14.00 

тел.:(05744)7-68-18  

е-mail:natalyncilrada@ukr.net 

Центр надання 

адміністративних 

послуг апарату 

Краснокутської 

селищної ради 

62002, Харківська 

область, 

Богодухівський 

район,  

смт Краснокутськ, 

вул. Миру, 127 

понеділок, середа, 

четвер 08.00-17.15;  

вівторок 8.00-20.00; 

п’ятниця 08.00-16.00. 

тел. 05756-3-23-41. 

е-mail: krkut_ps@ukr.net  веб-сайт: 

krasnokutska-rada.gov.ua  

mailto:тел.:(05747)3-12-39:%20%20%20е-mail:%20tsnap0012@gmail.com
mailto:тел.:(05747)3-12-39:%20%20%20е-mail:%20tsnap0012@gmail.com
mailto:admposl-izyum@ukr.net
mailto:admposl-izyum@ukr.net
mailto:admposl-izyum@ukr.net
mailto:admposl-izyum@ukr.net
mailto:admposl-izyum@ukr.net
mailto:tsnap0012@gmail.com
mailto:tsnap0012@gmail.com
mailto:tsnap0012@gmail.com
mailto:tsnap0012@gmail.com
mailto:tsnap0012@gmail.com
mailto:tsnap0012@gmail.com
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Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Куньєвської 

сільської ради 

64320, Харківська 

область, Ізюмський 

район, с. Бугаївка,  

пл. Центральна, 11 

понеділок-п'ятниця: 

 09.00-17.00,  

перерва на обід: 

12.00-13.00 

тел. : 0956379238, 0992362078, 

 е-mail:bugsr@ukr.net 

Центр надання 

адміністративних 
послуг 

Лозівської 

міської ради 

Харківської 

області    

64602, Харківська 
область, м. Лозова, 

вул. Михайла 

Грушевського, буд. 

2 

понеділок- субота: 

 8.00 - 16.00, 

 без перерви на обід, 

 вихідні - неділя, 

святкові та неробочі дні 

тел.:(05745) 25821, тел.:(05745)27034, 

е-mail:cnap_lmr@ukr.net,  

веб-сайт - http://lozovarada.gov.ua/cnap/ 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Нововодолазької 

селищної ради 

63202, Харківська 

область, 

Харківський район, 

смт Нова Водолага, 

Григорія Донця,14 

понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця, 

субота: 8.00-17.00, 

середа: 8.00-19.00,  

вихідні неділя, 

понеділок 

тел.: 0574044595, 0574042026   

е-mail:vodolagatsnap@ukr.net, 

cnap.vodolaga-gromada.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних 

послуг  та 

державної 

реєстрації 

Біляївської 

сільської ради 

Лозівського 

району 

64102, Харківська 

область, 

Лозівський район, 

с. Біляївка, вул. 

Юності, 25 

понеділок, вівторок, 

середа,четвер: 08.00- 

17.00, п'ятниця: 08.00-

15.45 

тел.:(05748) 35159 

е-mail: biliaivska.hromada@gmail.com 

Центр надання 

адміністративних 

послуг  в  м. 

Первомайський 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

64102, Харківська 

область, 

Лозівський район, 

 м. Первомайський, 

просп. 40 років, 

Перемоги, 1   

понеділок, вівторок, 

середа, п'ятниця: 8.00-

17.00; 

 четвер: 8.00-20.00; 

 субота: 8.00-15.00 

тел.:(05748) 3-41-03 http://pervom-

rada.gov.ua/index.php/potochna-

diialnist/tsentr-nadannia-

administratyvnykh-posluh-v-m-

pervomaiskyi.html 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Печенізької 

селищної ради 

62801,Харківська 

область,                            

Чугуївський район, 

смт Печеніги,                 

вул.1-го Травня,1 

понеділок, вівторок: 

08.00-16.00, середа: 

08.00 -20.00  

четвер, п'яниця: 08.00-

16.00  

без перерви на обід  

вихідні дні: субота, 

неділя 

е-mail:pechenegi-possovet@ukr.net 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Сахновщинської 

селищної  ради 

64501, Харківська 

область, 

Красноградський 

район,  

смт Сахновщина,  

вул. Шмідта, 10 

понеділок, 

вівторок,середа: 

8.00-17.15, четвер 8.00-

20, п"ятниця  8.00-

16.00,  

субота, неділя-вихідний 

тел.:(05762) 3-19-96,    

е-mail: tsnap 24@gmail.com 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Люботинської 

міської ради 

62433, Харківська 

область, 

Харківський район, 

м. Люботин, вул. 

Ушакова, 1б 

понеділок, вівторок, 

середа: 8:00 – 15:00;  

четвер: 8:00 – 20:00; 

п'ятниця: 8:00 – 15:00; 

субота: 8:00 – 15:00;  

тел.:(057) 741-32-69; 

 е-mail:Lubotin_ms.dms@ukr.net; 

http://lubotin.kharkov.ua/tsentr_adminposl
ug  

mailto:0574044595,%200574042026%20%20е-mail:vodolagaе-mail:%20tsnap@ukr.net,%20cnap.vodolaga-gromada.gov.ua
mailto:0574044595,%200574042026%20%20е-mail:vodolagaе-mail:%20tsnap@ukr.net,%20cnap.vodolaga-gromada.gov.ua
mailto:0574044595,%200574042026%20%20е-mail:vodolagaе-mail:%20tsnap@ukr.net,%20cnap.vodolaga-gromada.gov.ua
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 Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Виконавчого 

комітету 

Мереф'янської 

міської ради 

62472, Харківська 

обл., Харківський 

район, м. Мерефа, 

вул. Культури,  

буд. 2б 

понеділок,середа, 

четвер: 

8-00 до 16-00; 

вівторок:-8-00 до 20-00; 

п’ятниця:-8-00 до 15-

00; субота:-8-00 до 14-

00; 

неділя:-вихідний 

тел.:(057) 748-45-45; 

 е-mail: cnap.merefa@ukr.net; 

cnap.merefaotg.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних 
послуг 

Слобожанської 

селищної ради  

63460, Харківська 

область, 

Чугуївський район,  
селище 

Слобожанське, вул. 

Лермонтова, 21 

понеділок- четвер 8:00-

17:00 
п’ятниця 8:00-14:00 

вихідні дні: субота, 

неділя 

тел.:(05747)53560, 0506683282 

Центр надання  

адміністративних 

послуг 

Старосалтівської 

селищної ради 

62560, Харківська 

область, 

Чугуївський район, 

селище Старий 

Салтів,  

вул. Перемоги, 14 

понеділок- четвер: 8.00-

17.00,  пятниця: 8.00-

15.45 перерва щодня  

12.00-12.45 

тел.:(05741) 61181 

 е-mail: tsnap_vovchmr@ukr.net 

https://vovchmrada.gov.ua/index.php/е-

mail: tsnap 

Центр надання 
адміністративних 

послуг 

Чугуївської 

міської ради 

63503, Харківська 
область , м. Чугуїв, 

вул. 

Старонікольська, 

37 

понеділок- четвер:  

8:00-17:15 

п’ятниця 8:00-14:00 

вихідні дні: субота, 

неділя 

тел.:(05746) 2-22-82                                 

е-mail:  tsnapchuguev@ukr.net                   

http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/1631 

Центр надання 

адміністративних 
послуг  

Шевченківської 

селищної ради 

63601, Харківська 

область, 

Куп'янський район, 
с-ще Шевченкове, 

вул. Центральна, 

13 

понеділок, вівторок, 

четвер: 8.00-17.15;  
середа: 8.00-20.00, 

п’ятниця: 8.00-16.00 

http://shevchrda.gov.ua /content/tsentr-
nadannya- admіnіstrativnikh- poslug-pri-

shevchenkіvskіi- raiderzhadmіnіstratsії 

Центр надання 
адміністративних 

послуг м. 

Харкова 

61010, м. Харків, 
Гімназійна 

набережна, 26 

понеділок - п’ятниця:  

08.00 - 16.00, 

технологічна перерва з 

13.00 до 13.45 у зв’язку 

з проведенням 

санітарних заходів 

вихідні: субота,неділя 

 
тел.: 0-800-304-304 

http://dozvil.kh.ua 

Регіональний 

центр послуг 

61010, м. Харків,  

пр-т 

Тракторобудівникі

в, 144 

понеділок - п’ятниця:  

08.00 - 16.00, 

технологічна перерва з 

13.00 до 13.45 у зв’язку 

з проведенням 

санітарних заходів 

вихідні: субота,неділя 

 

тел.: 0-800-304-304 

https://rcp.kh.ua/ 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Статті 20, 23 Закону України «Про оцінку земель». 

5. Акти Кабінету Міністрів України  Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р.    

№ 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105 

«Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України»; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. 

http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/1631
http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/1631
http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/1631
http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/1631
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№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 
послуг». 

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади 

 

7. Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого 
самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява юридичної, фізичної особи, органу державної влади або 
органу місцевого самоврядування. 

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них 

1. Заява про надання витягу із технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 

заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 

особою). 

 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 
послуги 

Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто 

заявником (уповноваженою особою заявника), направлення 

поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-

портал електронних послуг «Портал Дія», у тому числі через 
інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної послуги 

Безоплатно. 

12. Строк надання адміністративної 
послуги 

Строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати реєстрації 
відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру. 

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги 

1. Відсутність технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель. 

2. Земельна ділянка несформована у відповідності до Земельного 

кодексу України (неможливість визначити місце розташування 
земельної ділянки). 

3. Відсутність у відомостях Державного земельного кадастру 

коду виду цільового призначення земельної ділянки, визначеного 

відповідно до додатку 59 до Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. 

 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки або відмова у видачі такого витягу. 

15. Способи отримання відповіді 
(результату) 

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником у заяві при бажанні заявника отримати витяг у 
паперовій формі. 

Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок оформляється і видається автоматично в 
електронній формі з використанням програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру. 

У разі відсутності в Державному земельному кадастрі відомостей 

про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що 

унеможливлює автоматичну видачу витягу із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок із 
використанням програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру, такий витяг оформляється протягом трьох 

робочих днів з дати надходження відповідної заяви із наявної 
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технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок працівником відповідного територіального органу 

Держгеокадастру, до посадових обов’язків якого належить 
надання зазначених витягів. 

У разі подання заяви в електронній формі витяг із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

або мотивована відмова в наданні такого витягу видається в 

електронній формі за допомогою технічних засобів електронних 

комунікацій із накладенням кваліфікованого електронного 

підпису, а за бажанням заявника може також надаватися в 
паперовій формі. 

16. Примітка  
 

 


