
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до  

наказу Держгеокадастру  

від 17.07.2020 № 280 

 

У зв’язку із набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України     

від 23 грудня 2021 р. № 1417 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України «Про 

адміністративні послуги» та керуючись Положенням про Державну службу 

України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1302),  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до пункту 1 наказу Держгеокадастру від 17.07.2020 № 280 «Про 

затвердження типових інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг, які надаються територіальними органами Держгеокадастру» (із змінами, 

внесеними наказами Держгеокадастру від 21.12.2020 № 558 «Про внесення змін 

до типових інформаційних карток адміністративних послуг», від 18.06.2021 

№ 301 «Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 17.07.2020 № 280»,       

від 26.07.2021 № 367 «Про внесення змін до наказу Держгеокадастру                       

від 17.07.2020 № 280», від 23.09.2021 № 455 «Про внесення змін до наказу 

Держгеокадастру від 17.07.2020 № 280» та від 09.12.2021 № 571 «Про внесення 

змін до наказу Держгеокадастру від 17.07.2020 № 280») такі зміни: 

1) у підпункті 3 «Типові інформаційні картки адміністративних послуг, які 

надаються територіальними органами Держгеокадастру через центри надання 

адміністративних послуг» типові інформаційні картки адміністративних послуг 

викласти у новій редакції, що додається, а саме: 

«Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного 

кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення»;  

«Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта 

речового права у Державному земельному кадастрі»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові 

права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та відомостями 
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про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в 

порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або 

посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до Державного земельного кадастру»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., та відомостями про ділянки надр, 

надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування 

надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на 

документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-

територіальних одиниць»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, у тому 

числі з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до Державного земельного кадастру»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, 

що містять узагальнену інформацію про землі (території)»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану)»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру»; 

«Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу»; 

 «Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з 

видачею витягу»; 

«Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)»;  

«Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм 

безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення 

(використання)»; 

«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»; 

 «Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

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

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, про землі в 

межах територій територіальних громад, з видачею витягу»; 

«Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру»; 

«Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу»; 

2) у підпункті 4 «Типові технологічні картки адміністративних послуг, які 

надаються територіальними органами Держгеокадастру через центри надання 

адміністративних послуг» типові технологічні картки адміністративних послуг 

викласти у новій редакції, що додається, а саме: 

«Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного 

кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення»;  

«Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта 

речового права у Державному земельному кадастрі»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові 

права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та відомостями 

про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в 

порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або 

посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до Державного земельного кадастру»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., та відомостями про ділянки надр, 

надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування 

надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на 

документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-

територіальних одиниць»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, у тому 

числі з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до Державного земельного кадастру»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, 

що містять узагальнену інформацію про землі (території)»; 

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану)»; 
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«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру»; 

«Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу»; 

 «Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з 

видачею витягу»; 

«Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)»;  

«Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм 

безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення 

(використання)»; 

«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»; 

 «Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку з видачею витягу»;  

«Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, про землі в 

межах територій територіальних громад, з видачею витягу»; 

«Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру»; 

«Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу». 

 

2. Керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві 

у тижневий строк: 

1) внести відповідні зміни до інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; 

2) забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на офіційних 

вебсайтах, у приміщеннях громадських приймалень головних управлінь 

Держгеокадастру в областях та місті Києві, їх структурних підрозділів. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент 

забезпечення діяльності служби. 

 

 

В. о. Голови                                                                                 Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 

 

 

 


