
Видача рішення про передачу у власність, 
надання у користування земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній 
власності

Строк надання послуги

 14 календарних днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Головне 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 на підставі проекту землеустрою:1. 
- щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства

2. 

- щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва3. 



- щодо відведення в оренду земельної ділянки4. 
Заява на підставі технічної документації:5. 
- щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)6. 
Документація із землеустрою ( у разі необхідності)7. 
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує 
повноваження- у разі подання документів представником

8. 

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом 
вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Уповноважена особа повинна мати належним чином оформлену довіреність на отримання 
документів та документ, що посвідчує особу

Результат надання адміністративної послуги

Рішення (наказ) про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, або рішення 
про відмову у передачі у власність, наданні у користування земельних ділянок

або

Рішення про відмову

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Статті 118,122,123,124 Земельного кодексу України•

Акти Кабінету Міністрів України:

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:



Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Невідповідність документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відновідно 
до них нормативно-правових актів

1. 


