
Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про обмеження у 
використанні земель, безпосередньо 
встановлені законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими 
актами, містобудівною документацією, з 
видачею витягу

Строк надання послуги

 14 робочих 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 органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, рішенням якого 
затверджена документація із землеустрою, містобудівна документація, які є підставою 
для внесення відомостей про ці обмеження до Державного земельного кадастру, про 
внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

1. 

Документація із землеустрою, яка є підставою для внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей про такі обмеження, а саме:

2. 

Електронний документ3. 
Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника ( у разі подання 
заяви уповноваженою заявником особою)

4. 

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою заявника) або надсилається рекомендованим 
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

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного 
кадастру

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

ст.28, 32 Закону України «Про Державний земельний кадастр»•

Акти Кабінету Міністрів України:

п. 104, п.105 Порядку ведення державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

•

Розпорядження Кабінету Міністрів україни від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг"

•

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


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

документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує 
повноваження діяти від імені заявника, відповідних заяви, за встановленою формою, 
документації їз землеустрою у паперовій та електронній формі, електронного 
документа) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом;

1. 

звернення неналежною особою;2. 
розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень 
іншого Державного кадастрового реєстратора;

3. 

електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою 
програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

4. 


