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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ ('ПАЮ').
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)
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Харківській області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
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ЦНАП м. Харкова

61010, Харків, Гімназійна
Набережна, 26

ЦНАП виконавчого
комітету Ізюмської
міської ради

64309, Харківська обл.,
Ізюмський район,
м. Ізюм, вул. Соборна, 50

ЦНАП виконавчого
комітету Куп’янської
міської ради Харківської
області

63701, Харківська обл.,
Куп’янський район,
м. Куп’янськ,
вул. 1 Травня, 6

ЦНАП
виконавчого комітету
Лозівської міської ради

64602, Харківська обл.,
Лозівський район,
м. Лозова, вул. Михайла
Грушевського, 2
62433, Харківська обл.,
Харківський район,
м. Люботин,
вул. Слобожанська, 26
62472, Харківська обл.,
Харківський район,

ЦНАП
Люботинської міської
ради
ЦНАП виконавчого
комітету Мереф’янської

понеділок, середа:
9.0018.00;
вівторок, четвер:
9.0020.00;
п’ятниця: 9.00-16.45;
субота: 8.00-15.45
понеділок, середа,
четвер, п’ятниця:
8.00-16.00;
вівторок: 9.00-19.00;
субота: 9.00-14.00
понеділок, середа:
8.0017.00;
вівторок, четвер:
8.00- 20.00;
п’ятниця: 8.00-16.30;
субота: 8.00-14.30
понеділок-субота:
8.00-17.00

понеділок, вівторок,
середа, п’ятниця:
8.00-15.00;
четвер: 8.00-20.00
понеділок, середа,
четвер: 08.00-16.00;
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тел.: 0577607040;
е-шаіі: Й0 2 УІ1 @сІ0 2 УІІ.кЬ.иа
веб-сайт: сіогуіі.кіі.иа

веб-сайт: сііу-ігуит.§оу.иа
е-таіі: асітіпсепіх@сїі:уігуит.§ОУ.иа, асітрозіІ2 уит@икг.пеІ
тел.: (05743)2-85-15;
0992544039;0678025128
веб-сайт: спар.кируапзкгасіа.§оу.иа

веб-сайт: ІогоуагасЗа.^оу.иа

тел.: 741-32-69
веб-сайт: ІиЬоІіп.кЬагкоу.иа

(057)748-45-45
е-шаіі:

міської ради

м. Мерефа,
вул. Культури, буд. 26

ЦНАП в
м. Первомайський
виконавчого комітету
Первомайської міської
ради
ЦНАП міста Чугуєва

64102, Харківська обл.,
Первомайський район,
м. Первомайський,
просп.. 40 років
Перемоги, 1

ЦНАП при
Балаклійській районній
державній адміністрації
ЦНАП Барвінківської
районної державної
адміністрації
ЦНАП при
Близнюківській
районній державній
адміністрації
ЦНАП Богодухівської
районної державної
адміністрації

ЦНАП при Борівській
районній державній
адміністрації
ЦНАП при Валківській
районній державній
адміністрації

ЦНАП при
Великобурлуцькій
районній державній
адміністрації
ЦНАП у
Вовчанському районі
Вовчанської районної
державної адміністрації
ЦНАП Старосалтівської
селищної ради
(Старосалтівська
об’єднана територіальна
громада)
ЦНАП при
Дворічанській районній
державної адміністрації

63503, Харківська обл.,
Чугуївський район,
м. Чугуїв,
вул. Старонікольська, 37
64200, Харківська обл.,
Балаклійський район.,
м. Балаклія,
пл. Ростовцева, 1
64701, Харківська обл.,
Барвінківський район,
м. Барвінкове,
вул. Центральна, 8
64801, Харківська обл.,
Близнкжївський район,
смт Близнюки,
вул. Незалежності, 39
62103, Харківська обл.,
Богодухівський район,
м. Богодухів,
вул. Молодіжна, 2
63801, Харківська обл.,
Борівський район,
смт Борова,
вул. Центральна, 1
63002, Харківська обл.,
Валківський район,
м. Валки, пр. Григорія
Сковороди, 10
62602, Харківська обл.,
Великобурлуцький
район, смт Великий
Бурлук,
вул. Центральна, 9
62504, Харківська обл.,
Вовчанський район,
м. Вовчанськ,
вул. Соборна, 75
62560, Харківська обл.,
Вовчанський район, смт
Старий Салтів, вул.
Перемоги, 14
62702, Харківська обл.,
Дворічанський район,
смт Дворічна,
вул. Слобожанська, 8

вівторок: 08.00-20.00;
п’ятниця: 08.00-14.45;
субота: 08.00-14.00
понеділок, вівторок,
середа, п’ятниця:
8.00-17.00;
четвер: 8.00-20.00;
субота: 8.00-15.00
понеділок, вівторок,
четвер: 08:00-17:15,
середа: 08:00-20:00;
п’ятниця: 08:00-16:00
понеділок,, вівторок,
четвер, п’ятниця:
9.00-16.00;
середа: 09.00-20.00
понеділок: 08.00-20.00;
вівторок,середа, четвер,
п’ятниця: 8.00-17.00

спар.тегеґа@икг.пеІ
веб-сайт:
спар.тегеГа.«оу.иа
тел.: (05748)3-41-03
веб-сайт: : регуотгсіа.кіі.іюу.иа

понеділок, вівторок,
четвер,п’ятниця: 08.0017.00;
середа: 08.00-20.00.
понеділок,вівторок,
середа: 8.00-17.00;
четвер: 08.00-20.00;
п’ятниця: 08.00-15.45

веб-сайт: ЬіігпикігсІа.кЬ.цоу.иа

понеділок - п’ятниця:
8.00-16.00;
четвер: 8.00-20.00

веб-сайт: сЬи§иеугас1а.§оу.иа

тел.: (05749)21-0-44
веб-сайт: Ьаіакііуагсіа.^оу.иа
веб-сайт: Ьагуіпкоуегс1а.«оу.иа

веб-сайт:
Ьо§ос1икЬІУгс1а,£ОУ.иа
тел.: (05758) 3-05-16
е-шаіі:
Ьо£ос1ик1ііу.І5пир@икг.пеІ
веб-сайт: Ьогоуапіа.кЬ.§оу.иа

понеділок, середа,
п’ятниця, субота:
08.00- 15.00;
вівторок, четвер:
08.00- 20.00
понеділок, середа,
четвер, п’ятниця:
08.00-15.00;
вівторок: 08.00-20.00

веб-сайт: уаїкугсіа.кЬ.§оу.иа

понеділок, вівторок,
четвер: 8.00 -17.15;
середа: 8,00-20.00;
п’ятниця: 8.00-16.00
понеділок, вівторок,
четвер, п’ятниця: ,
08.00-15.00;
середа: 13.00-20.00

веб-сайт: УОУсЬгс1а.§оу.иа

понеділок, вівторок,
четвер: 08.00-17.15;
середа: 8.00-20.00;
п’ятниця: 08.00-16.00

веб-сайт: сІуогісЬпагс1а.£ОУ.иа

веб-сайт: уеІукоЬигІикг<іа.кЬ.§оу.иа

веб-сайт: 5І5аШу.§оу.иа

2
ГУДержгеокадастру у Харківській області

№651 від 29.11,2019
сл

ЦНАП при
Дергачівській районній
державній адміністрації
ЦНАП при
Зачепилівській районній
державній адміністрації
ЦНАП при Зміївській
районній державній
адміністрації

62303, Харківська обл.,
Дергачівський район,
м. Дергачі,
пл. Перемоги, 2а
64401, Харківська обл.,
Зачепилівіський район,
смт Зачетилівка,
вул. Паркова, 21
63404, Харківська обл.,
Зміївський район,
м. Зміїв,
вул. Адміністративна, 9

Відділ надання
адміністративних послуг
Золочівської районної
державної адміністрації
Харківської області
ЦНАП при Ізюмській
районній державній
адміністрації

62203, Харківська обл.,
Золочівський район,
смт Золочів,
вул. 8 Березня, 3

ЦНАП Кегичівської
районної державної
адміністрації

64003, Харківська обл.,
Кегичівський район,
смт Кегичівка,
вул. Волошина, 79
6 3 100, Харківська обл.,
Коломацький район,
смт Коломак,
вул. Гетьмана Івана
Мазепи, 17
63100, Харківська обл.,
Коломацький район,
смт Коломак,
вул. Корольова,28
63304, Харківська обл.,
Красноградеький район,
м. Красноград,
вул. Більовська, буд. 88
63343, Харківська обл.,
Красноградеький район,
с. Наталине,
вул. І.Сенченка, 89
60002, Харківська обл.,
Краснокутський район,
смт Краснокутськ,
вул. Охтирська, 1

ЦНАП при Коломацькій
районній державній
адміністрації

ЦНАП Коломацької
селищної ради

ЦНАП Красноградської
районної державної
адміністрації
ЦНАП Наталинської
сільської ради
(Наталинська об’єднана
територіальна громада)
Відділ з питань
організації дійііьності
Центру надання
адміністративних послуг
Краснокутської районної
державної адміністрації
Центр надання
адміністративних послуг
при Куп’янській
районній державній
адміністрації
ЦНАП при Лозівській
районній державній

64300, Харківська обл.,
м. Ізюм,
пл. Центральна, 1

понеділок, вівторок,
четвер, п’ятниця:
9.00-16.00;
середа: 9.00-20.00
понеділок, вівторок,
четвер: 8.0Ю-17.00;
середа: 8.00-20.00,
п’ятниця: 8.00-16.00
понеділок, середа,
четвер: 08,00-17.00;
вівторок: 08.00-20.00;
п’ятниця: 08.00-15.45;
субота: 08.00-15.00
понеділок, вівторок,
четвер: 8.00-17.00;
середа: 8.00-20.00;
п’ятниця: 8.00-16.00

веб-сайт:
с1ег£асЬігсІа.£ОУ.иа

понеділок, середа,
четвер, п’ятниця:
8.00-16.00;
вівторок: 8.00-20.00
понеділок, вівторок,
середа: 08.00-17.15;
четвер: 08.00-20.00;
п’ятниця: 08.00-16.00
понеділок,вівторок,
четвер, п’ятниця:
08.00-15.00;
середа: 8.00-20.00

веб-сайт: ігуитгсіа.§оу.иа
е-таіі:

понеділок-четвер:
08.00-17.00;
п’ятниця: 08.00-16.00

0576656205;0576656105
е-таіі:
спар.ко1отзе1гас1@икг.пеІ

понеділок: 13.00-20.00;
вівторок-п’ятниця:
08.00-15.00

веб-сайт:
кгазпо£гасіпіа.£о V. иа.

понеділок, середа,
четвер: 8.00-17.00;
вівторок: 08.00-20.00;
п’ятниця: 08.00-14.00
понеділок, середа,
четвер: 08.00-17.00;
вівторок: 8.00-20.00;
п’ятниця: 08.00-15.45

веб-сайт: гасЬергс!а.§оу.иа

тел.: (05747) 3-36-45^
е-таіі: 2 т_га)ас1 т @ і>иа
веб-сайт: гтііугсіа.^оу.иа

веб-сайт: гоІосЬіузкагсіа.цоу.иа
е-гпаіі: І5пар_20І@икг.пеІ

І2 уитзка@гсіа.к 1і.§оу.иа
веб-сайт: ке§ісЬеукагсіа.§оу.иа

веб-сайт: коїотайкагсіа.кЬ.§оу.иа

е-шаіі: ізпар18@§шаі1.сот

63701, Харківська обл.,
Куп’янський район,
м. Куп’янськ,
пл. Центральна, 12

понеділок, вівторок,
середа: 8.00-17.00;
четвер: 11.00-20.00;
п’ятниця: 8.00-15.45

веб-сайт: киргсіа.§оу.иа
е-шаіі: спаркгсіа@икг.пеі

64602, Харківська обл.,
Лозівський район,

понеділок, середа,
четвер, п’ятниця:

веб-сайт: Іогоуапіа.кЬ.§оу.иа
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адміністрації
ЦНАП при
Нововодолазькій
районній державній
адміністрації
ЦНАП Нововодолазької
селищної ради
(Нововодолазька
об’єднана територіальна
громада)
ЦНАП Старовірівської
сільської ради
(Старовірівська
об’єднана територіальна
громада)
ЦНАП Первомайської
районної державної
адміністрації

ЦНАП при Печенізькій
районній державній
адміністрації
ЦНАП при
Сахновщинській
районній державній
адміністрації

м. Лозова,
вул. Лозовського,10-А
63200, Харківська обл.,
Нововодолазький район,
смт Нова Водолага,
вул. Гагаріна, 7
63202, Харківська
область,
Нововодолазький район,
смт Нова Водолага, вул.
Донця Григорія, 14
63202, Харківська
область,
Нововодолазький район,
с. Старовірівка,
вул. Центральна, 60
64100, Харківська обл.,
Первомайський район,
м. Первомайський,
вул. Соборна, 16
62801, Харківська обл.,
Печенізький район,
смт Печеніги,
вул. Незалежності, 48
64501, Харківська обл.,
Сахновщинський район,
смт Сахновщина,
вул. Центральна, 7

ЦНАП Харківської
районної державної
адміністрації

61034, м. Харків,
Григорівське шоссе, 52

ЦНАП при Чугуївській
районній адміністрації

63503, Харківська обл.,
Чугуївський район,
м. Чугуїв,
вул. Героїв
Чорнобильців, 1а
63601, Харківська обл.,
Шевченківський район,
смт Шевченкове,
вул. Лєрмонтова, 7

ЦНАП Шевченківської
районної державної
адміністрації

8.00-17.00;
вівторок: 8.00-20.00
понеділок, середа,
четвер: 08.45-17.00;
вівторок:09.00-20.00,
п’ятниця: 08.00-15.00
вівторок-субота:
8.00-17.00;
середа: 8.00 до 19.00

веб-сайт:поуОУос1о1а§агба.к1і.§оу.иа

веб-сайт: спар.Уос1о1а§а§готас1а.§ОУ.иа

понеділок, вівторок,
четвер: 08.00-17.00;
середа:08.00-20.00,
п’ятниця: 08.00-16.00

е-таіі:
5Іагоуегоуказз@икг. пеі
веб-сайт: зїагоуігіузка2 гоіпас1 а.«оу.иа

понеділок, середа,
субота: 8.00-15.00;
вівторок, четвер:
8.00-20.00;
п’ятниця: 8.45-15.45
понеділок, середа,
четвер, п’ятниця:
8.00-16.00;
вівторок: 8.00-20.00
понеділок,вівторок,
середа: 08.00-17.15;
четвер: 08.00-20.00;
п’ятниця: 08.00-16.00

тел.: (05748)3-51-35
веб-сайт: регуотаізкгас!а.§оу.иа

понеділок, середа,
четвер, п’ятниця:
8.00-15.00;
вівторок 13.00-20.00
понеділок, середа,
четвер, п’ятниця:
8.00-15.00;
вівторок: 13.00-20.00
понеділок, вівторок,
четвер: 08.00-17.15;
середа: 08.00-20.00,
п’ятниця: 08.00-16.00

веб-сайт: ресЬепі§ігсіа.£ОУ.иа
е-шаіі:
ресЬепігка@гс1а. кЬ.§о у.иа
веб-сайт: заЬпоугсіа.к1і.§оу.иа
е-шаіі:
закЬпоузЬсНупа.кК@1ап(1.£
оу.иа
тел.: 057-62-3-16-41;
057-62-3-17-53
370-10-01
веб-сайт: кЬгс1а.§оу.иа

веб-сайт:
сЬи§иеугс1а.§ОУ.иа

веб-сайт: зЬеусЬгс1а.§оу.иа
е-шаіі:
1зпар027@§шаі1.сош
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Н орм ативні акти,

якими регламентується

4.

Закони України

5.

Акти Кабінету Міністрів України

6.

Акти центральних органів
виконавчої влади
Акти місцевих органів виконавчої
влади/ органів місцевого
самоврядування

7.

надання

адміністративної послуги

Земельний кодекс України, Закон України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
Пункти 198, 199 Порядку ведення Державного земельного
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2012 р. № 1051
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних послуг»

У м о в и о т р и м а н н я а д м ін іс т р а т и в н о ї п о с л у г и

8.
9.

Підстава для одержання
адміністративної послуги
Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а також
вимоги до них

10.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної послуги

11.

Платність (безоплатність) надання
адміністративної послуги
Строк надання адміністративної
послуги
Перелік підстав для відмови у
наданні адміністративної послуги

12.
13.

14.

Результат надання адміністративної
послуги

15.

Способи отримання відповіді
(результату)

16.

Примітка

Заява про надання відомостей з Державного земельного
кадастру
1. Заява про надання відомостей з Державного земельного
кадастру за формою, встановленою Порядком ведення
Державного земельного кадастру, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051
(форми заяв додаються)*
2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником
особою)
Заява про надання відомостей з Державного земельного
кадастру у паперовій формі з доданими документами
подається до центру надання адміністративних послуг
заявником або уповноваженою ним особою особисто або
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та
повідомленням про вручення
Безоплатно
Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у
територіальному органі Держгеокадастру
1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного
кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання
надано громадянам (зокрема, довідки про наявність та розмір
земельної частки (паю) - для подання уповноваженим
представником сім’ї до місцевої державної адміністрації або до
виконавчого комітету сільської, селищної ради заяви про
надання державної соціальної допомоги).
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені
заявника) та'або не відповідають вимогам, встановленим
законом (заява не відповідає встановленій формі)
Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю),
довідка про наявність у Державному земельному кадастрі
відомостей про одержання у власність земельної ділянки в
межах норм безоплатної приватизації за певним видом її
цільового призначення (використання) або повідомлення про
відмову у наданні відомостей з Державного земельного
кадастру
Видається центром надання адміністративних послуг заявнику
(уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на
адресу, вказану заявником у заяві.
*Форми заяв про надання відомостей з Державного земельного
кадастру наведені у додатках 1, 2 до Інформаційної картки
адміністративної послуги
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