
Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про 
земельну ділянку з видачею витягу

Строк надання послуги

 14 робочих днів 

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

Документи, які подаються

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру1. 
Оригінали документації із землеустрою, технічної документації з оцінки земель, які є 
підставою для внесення таких змін (крім випадків, визначених законодавством), 
засвідчені шляхом накладення електронного підпису сертифікованого інженера-
землевпорядника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, 
з використанням кваліфікованої електронної позначки часу

2. 

Документація із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) 
до Державного земельного кадастру про земельну ділянку у паперовій або електронній 

3. 



формі відповідно до вимог Закону України "Про землеустрій"
АБО4. 
Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про 
межі частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація

5. 

Витяг з Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину 
меліоративної мережі

6. 

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель7. 
Електронний документ8. 
Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання 
заяви уповноваженою заявником особою)

9. 

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) 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 за власним кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
надсилається через:

- Єдиний державний портал адміністративних послуг

- Електронні сервіси Держгеокадастру

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення 
відомостей (змін до них) до ДЗК

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до ДЗК

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Ст. 21,24,26 Закону України "Про Державний земельний кадастр"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Пункти 118,121,122 .130 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"

•

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

Із заявою звернулася неналежна особа (зміни до відомостей про земельну ділянку 
вносяться за заявою власника або користувача земельної ділянки державної чи 
комунальної власності)

1. 

Подані документи не відповідають вимогам законодавства2. 
Заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги3. 
Відмова у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини 
земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація, надається у 
разі, коли:

4. 

1) заявником подано документи не в повному обсязі;5. 
2) подані документи не відповідають вимогам законодавства;6. 
3) із заявою звернулася неналежна особа7. 


