
Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку з відомостями про 
речові права на земельну ділянку, їх 
обтяження, одержаними в порядку 
інформаційної взаємодії з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, 
та відомостями про ділянки надр, надані у 
користування відповідно до спеціальних 
дозволів на користування надрами та актів 
про надання гірничих відводів, 
одержаними в порядку інформаційної 
взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, 
та/або посиланням на документи, на 
підставі яких відомості про обмеження у 
використанні земель внесені до 
Державного земельного кадастру

Строк надання послуги

 1 робочий день

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 Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП у сфері нерухомості (м. Харків, площа Павлівська,4)•

Документи, які подаються

Заява про надання витягу з Державного земельного кадастру1. 
Документ, що підтверджує оплату послуги з надання витягу з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку

2. 

Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання 
заяви уповноваженою заявником особою)

3. 

Платність надання адміністративної послуги

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, встановленого законом на 
1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга - 134,20
 грн.

Отримувач: ГУК Харків обл/МТГ Харкiв/22012500

Код отримувача:  37874947

Банк отримувача:  Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача:  899998  

Розрахунковий рахунок: UA508999980334109879027020649

Призначення платежу:Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: 
витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал

У випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - 
безоплатно

Для отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що 
містить відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно додатково 
сплачується 0,025 розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна 
адміністративна послуга: 70 грн.



Отримувач: ГУК Харків обл/МТГ Харкiв/22012700

Код отримувача:  37874947

Банк отримувача:  Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача:  899998  

Розрахунковий рахунок:  UA108999980333299300041020649

Призначення платежу: Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання 
інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої 
влади з формування та забезп.

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником або уповноваженою 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 

Заява може бути подана в електронній формі  за власним  електронним цифровим підписом 
(печаткою) заявника через:

 Електронні сервіси Держгеокадастру

або

Єдиний державний портал адміністративних послуг

У разі подання заяви в електронній формі за власним електронним цифровим підписом 
(печаткою) заявника відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або 
мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються у формі 
електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку.

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

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові 
права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та відомостями про ділянки надр, 

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


надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів 
про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з 
Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості 
про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

або

Пвідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

Додаткова iнформацiя

Витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту 
його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на спадщину, що 
видається спадкоємцям, та витягу з Державного земельного кадастру, що видається 
для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей 
до Державного земельного кадастру, які є безстроковими.

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Ст. 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Пункти 166,167,167¹,168,171, 177¹ 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:

Стаття 41 Закону України "Про державний земельний кадастр"•
Ст. 34 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень"

•

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 (право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку надано органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; фізичним та 
юридичним особам, за умови їх ідентифікації з використанням електронного цифрового 
підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи)

2. 

документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує 
повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату 
послуг з надання витягу ( або інформації (реквізитів платежу)) та/або не відповідають 
вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі)

3. 


