
Видача гірничого відводу для розробки 
родовищ корисних копалин місцевого 
значення

Строк надання послуги

 протягом 21 дня

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці•

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 Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява, в якій зазначаються найменування підприємства чи відомості про громадянина, 
що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета, 
для якої він одержується

1. 

Проект гірничого відводу у двох примірниках2. 
Копія спеціального дозволу на користування ділянкою надр3. 
Копія протоколу про затвердження проєкту розробки родовища корисних копалин4. 
Копія протоколу засідання Державної комісії по запасах корисних копалин щодо оцінки 
запасів корисних копалин щодо оцінки запасів корисних копалин родовища та 
компонентів у них, ії кількості по об'єктах

5. 



Лист від органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади щодо 
отримання ними інформації про межі гірничого відводу для використання надр на 
території їх діяльності

6. 

Інші вимоги визначені Постановою КМУ від 27.01.1995 №59 "Про затвердження 
Положення про порядок надання гірничих відводів" з урахуванням мети використання 
надр

7. 

Спосіб отримання послуги

Документи подаються користувачем надр або уповноваженою ним особою або 
надсилається рекомендованим листом на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. 
Харків, Гімназійна набережна, 26

Результат надання адміністративної послуги

Акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану

або

Рішення про відмову видачі акта із зазначенням причин

Додаткова iнформацiя

 Підстава для отримання послуги:

Звернення користувача надр або уповноваженої ним особи  лише за наявності у них 
спеціального дозволу на користування ділянкою надр та затвердженого в установленому 
порядку проекту розробки родовища

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Кодекс України про надра•
Закон України "Про адміністративні послуги"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 27.01.1995 №59 "Про затвердження Положення про порядок 
надання гірничих відводів"

•

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


