
Надання довідки про осіб, які отримали 
доступ до інформації про суб'єкта 
речового права у Державному земельному 
кадастрі

Строк надання послуги

 10 робочих днів 

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Відділ №9 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 
Держгеокадастру у Харківській області

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП у сфері нерухомості (м. Харків, площа Павлівська,4)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру1. 
Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання 
заяви уповноваженою заявником особою)

2. 

Спосіб отримання послуги



Особисто заявником (уповноваженим ним особою) або надсилається рекомендованим 
листом з описом вкладення та повідомленням про вручення  на поштову адресу ЦНАП м. 
Харкова- 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26 

В електронній формі через:

 Єдиний державний портал адміністративних послуг

 Єлектронні сервіси Держгеокадастру

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві 
зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, 
яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити 
справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається 
у позачерговому порядку

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у ДЗК

або

Повідомлення про відмову у наданні відомостей з ДЗК

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Ст. 36 Закону України "Про Державний земельний кадастр"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Пункти 165, 166, 167,167-1, 168, 198, 199 Порядку ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 
року №1051

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центри надання 
адміністративних послуг"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

http://my.gov.ua/
http://e.land.gov.ua/services


Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості1. 
Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася 
неналежна особа (на отримання відомостей Державного земельного кадастру у формі 
довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі мають право: суб’єкти речових прав на земельні 
ділянки; органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації 
своїх повноважень, визначених законом.)

2. 

Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує 
повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим 
законом (заява не відповідає встановленій формі)

3. 


