
 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін  

до наказу Держгеокадастру 

від 17.07.2020 № 279 

  

 

У зв’язку з набранням чинності Законом України від 28 квітня 2021 року  

№ 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» 

та відповідно до статей 8, 9 і 19 Закону України «Про адміністративні послуги», 

керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України             

від 14 січня 2015 року № 15, 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Внести до пункту 1 наказу Держгеокадастру від 17.07.2020 № 279 «Про 

затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які 

надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру» 

такі зміни: 

1) у підпункті 1 «Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру»: 

інформаційну картку адміністративної послуги «Проведення обов’язкової, 

добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також 

вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі 

негативного висновку)» виключити; 

інформаційну картку адміністративної послуги «Виправлення технічної 

помилки у відомостях Державного земельного кадастру, допущеної не з вини 

органу, що здійснює його ведення» викласти в новій редакції, що додається; 

2) у підпункті 2 «Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру» 

технологічну картку адміністративної послуги «Проведення обов’язкової, 

добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також 

вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі 

негативного висновку)» виключити; 

3) у підпункті 3 «Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через центр 

надання адміністративних послуг» інформаційну картку адміністративної послуги 

«Видача висновку про погодження документації із землеустрою» виключити; 
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4) у підпункті 4 «Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через центр 

надання адміністративних послуг» технологічну картку адміністративної послуги  

з видачі висновку про погодження документації із землеустрою виключити.  

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент 

забезпечення діяльності служби. 

 

 

В. о. Голови                                                                                            Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 

 

 

 


