
Виправлення технічної помилки у 
відомостях з Державного земельного 
кадастру не з вини органу, що здійснює 
його ведення

Строк надання послуги

 2 робочих дні

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 виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного 
земельного кадастру

1. 

Документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до Державного земельного 
кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки

2. 

Документи з виправленими технічними помилками, (в електронній та паперовій формі) 3. 



які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному 
земельному кадастрі
Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у 
Державному земельному кадастрі

4. 

АБО5. 
Заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру6. 
Документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені в повідомленні помилки, 
допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки в 
документації із землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких документів)

7. 

Погоджена документація із землеустрою та оцінки земель із виправленими 
відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному 
земельному кадастрі

8. 

Документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до Державного земельного 
кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою та оцінки земель (крім 
випадків внесення відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо 
встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 
актами, містобудівною документацією)

9. 

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

10. 

Платність надання адміністративної послуги

 Платність надання адміністративної послуги:

0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, встановленого законом на 
1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга - 26,84 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: Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 
земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення.

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал

Спосіб отримання послуги

Особисто, уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним 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

Результат надання адміністративної послуги

Протокол виправлення помилки

Повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам

Заміна документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з ДЗК, викопіювання з 
картографічних матеріалів ДЗК) заявникові за його бажанням

Відмова у виправленні помилки

Додаткова iнформацiя

Підстава для одержання адміністративної послуги:

Виявлення фізичною або юридичною особою технічної помилки (описка, друкарська, 
граматична, арифметична чи інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного 
кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру 
або у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного 
кадастру, яка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного 
кадастру або отримання від Державного кадастрового реєстратора повідомлення про 
необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або 
юридичною особою виявлено помилку

Виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки 
земель помилки щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного 
кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та 
мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у 
відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі під час або після перенесення 
інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні 
ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із 
землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до 
Державного фонду документації із землеустрою) або отримання від Державного 
кадастрового реєстратора повідомлення про виявлення органом, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, у документації із землеустрою/ оцінки земель помилки, 
допущеної у його відомостях

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

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


Закони України:

Ст. 37 Закону України "Про Державний земельний кадастр"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Пункти 138,139,142,146,148, 150 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:

Ст. 41 Закону України "Про Державний земельний кадастр"•

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Невідповідність поданих документів вимогам законодавчих та інших нормативно-
правових актів

1. 

Невнесення плати або внесення її не в повному обсязі2. 
Не виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення 
відомостей до Державного земельного кадастру та виправлення яких має передувати 
виправленню відповідних відомостей у Державному земельному кадастрі

3. 


