Рішення про встановлення обмеження
(сервітут, суперфіцій) щодо земельних
ділянок територіальної громади м.
Харкова для надання їх у користування
Строк надання послуги
30 календарних днів з дня подання суб'єктом звернення заяви та документів, необхідних для
отримання послуги, а у разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на
першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

Суб’єкт надання адміністративної послуги
• Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

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
1. Заява на ім'я міського голови про встановлення обмеження щодо земельної ділянки у
вигляді земельного сервітуту, суперфіцію для надання у користування із зазначенням
цільового призначення, місця розташування (адреси), меж і розміру (площі) земельної
ділянки:

2. - у разі суперфіцію
3. - у разі безоплатного користування
4. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на
який поширюється право суборенди, сервітуту

Спосіб отримання послуги
Особисто заявником, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим
листом з повідомленням про вручення) на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м.
Харків, Гімназійна набережна, 26.

Результат надання адміністративної послуги
Витяг з рішення сесії Харківської міської ради

Нормативні акти, які регламентують надання
адміністративної послуги
Закони України:
• ст. Закону України «Про адміністративні послуги»;
• ст. 55-1 Закону України "Про землеустрій"

Акти Кабінету Міністрів України:
Акти центральних органів виконавчої влади:
Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого
самоврядування:
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги
1. Невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів

