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Додаток 7
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
Держгеокздаетру у
Харківськійчзбласті
М Д /

2 0 1 9 № і Ш

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ' .
ВИДАНА ВИСНОВКУ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
(назва, адмішсірахивної послуги)

Головне управління Держгесжадастру у Харківській області
. (найменування суб'єкта наданняадмітсїркшвноїпослуги)

Найменування центру
надання'
адміністративне!
послуги, в я ш м у
здійснюствея
обслуговування
суб'єкта звернення
ЦНАП м. Харкова

Інформація віро центр надання адміністдативтеї ПОСЛУГИ
І.
2,
3.
Міецезваходжеаня
Інформація щодо
Телефон/факс (довідки),
центру надання
режиму роботи центру
адреса електронної
адмшістрігшвнвї
надання
пошти та веб-с&йт
иослут
адміністративної
центру надана«'
послуга
адміністративної послуга
61010, Харків,
Гімназійна наб, 26

Управління
адміністративнодсшільвих послуг
{ЦНАЦ) виконавчого
комітету йомськеї
міської ради
ЦНАП виконавчого
комітету Куп'я НСЬКОІ '
міської ради Харківської
області

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

ЦНАП
виконавчста комітету
Лозівської міської ради

64602, Харківська обл.,
Лозівеький район,
м. Лозова, вул, Михайла
Грушєвсь'юге, 2
62433, Харківська обл.,
Харківський район,
М. ЛюбСШЩ,
вул. Слобожанська, 26
64105, Харківська обл.,
Первомайський район,
м. Первомайський,
ир. 40 років Перемоги, 1

ЦНАП
Люботинської місько!
ради
ЦНАП в м, '
ІІервомайськиї
виконавчого комітету
Первомайської міської
ради'
ЦНАП міста Чугуєва •

63701, Харківська обл.,
Куп'яшький район,
м. Еуц'анеьк,
вул. і Травня, б

63503, Харківська обл..
Чугуївський район,
м. Чугуїв,
вул. Старонікольсьіш, 37

ігаї! І

понеділок, середа:
9.00-18.00;
вівторок, четвер:
9.00-20.00;
Е ' Я Г Ш Ц Я ; 9.00-16.45,
субота: 8.00-15.45
понеділок, середа,
четвер, п'ятниця:
8,00-17.00;
вівторок: 8.00-20.00;
субота: 5600-15.00

веб-сайт: dozviI.kh.ua

понеділок, середа:
.8.00-17.00;
вівторок, четвер:
8.00-20.00;
п'ятниця: 8.00-16.30;
субота: 8.00-14.30
лояедшок-субота:
8.00-1.7.00

веб-сайт: сшрішруашкrada.gov.ua

понеділок, вівторок,
середа, п'ятниця:
8.00-15.00;
четвер: 8.00-20.00
понеділок, вівторок,
середа, п'ятниця:
8.00-17.00;
четвер: 8.00-20.00;
субота: 8.00г!5.00
понеділок, вівторок,
четвер; 08:00-17:15,
середа: 08:00-20:00;
- п'ятниця: 08:00-16:011

741-32-69
веб-сайт;
ІііЬоїш Jkharicov.ua
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0574328515; 0990363815
е-таіі:
аСІШ,ШСЄПІГ@СІ1уІ2уіІй1.§0¥.
на; ас!іпрозі-іжуит@иІо*леІ
веб-сайт: сйуігушп .gov.ua

веб-сайт: Iozovarada.gov.ua

(05748)3-41-03
е-іваіі:
tsnap.pervom@ukr.net
веб-сайт:
" pervonirada.gov.ua
веб-сайт: скщнетгада,§сге.гш

ЦНАП при
Балакиїйській районній
державній адміністрації
ЦНАП Барвінківеької
районної державної
адміністрації
ЦНАП при
Бдшнншвській
районній державній
адмішетращї
ЦНАП Богодухівської
районної державної
адміністрації
ЦН АП при Борівській
районній державній
адміністрації
ЦНАП при ВалківськШ
районній державній
адміністрації

ЦНАП прк
ВеликобуриуішкШ
районній державній
адміністрації

&
„и » .лл обл.,
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vfoit,
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і обл.»
F4
:.г иийон,
ь
Е
8
і
і обд.»
Б; > ь о . „, іі район,
с
і
і, 39
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іобл„
Ьогоду хшеыши район,
м. Богодухів,
вул. Молодіжна, 2
63861, Харківська обд.,
Борївський район»
с-ще Борова,
вул. Центральна» І .
63002, Харківська обл.,
Валювсьвий район,
м. Валки, гір. Григорія
Сковороди, 10
62602, Харківська обл.,
Ведикобуряуцький
район, с-ще Великий
Бурдук,
В

ЦНАП у
Вовчанському районі
Вовчанської районної
державної адміністрації
ЦНАП Сгаросалтівської
селищноїради
(Старосаятівська
об'єднана територіальна
громада)
ЦНАІІ Дворїчансьїсої
районної державної
адміністрації
ЦНАП при
ДергачівсЕкій районній
державній адміністрації
ЦНАП ври
Заченинівсикій районній.
- державній адміністрації
ЦНАП нри Зміївській
районній державній
адміністрації

ЦНАП Зояочівсдам
районної державної
адміністрації
ЦНАП при. Ізюмськїй
районній державній
адмініеірації

Еонедінож-ігятнжщ:
9.00-17.00;
середа: 09.00-20.00

веб-сайт: bajakliya-;
rda.jgov.ua

нс-неділш: 08.00-20.00:
вівхорок3середа» четвер,
п'ятниця: 8.00-17.00

веб-сайт: bamnkoverda.gov.rn
і

гшнедїдок, вівторок,
четвер.н'ятниця: 08.0017.00;
середа: 08.00-20.00.
ІЇ0НЄДЇЛ0.К5ВІВТОрОК,
середа: 8,00-17.00;
четвер: 08.00-20.00;
п'ятниця: 08.00-15.45
понеділок - п'ятниця:
8.00-16.00;
четвер: 81)0-20.00

веб-сайт: bliznuMrda.kh.gov.i]a

!

ä
веб-cate
bogodukhivrda.gov.ua

веб-сайт: börovarda.kh.gov.ua

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: valkyrdaJch.gov.ua

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: vovchaia.gov.ua

понеділок, вівторок,
четвер: 08.00-17.1.5;
середа: 8.00-20.00
П'ЯТНИЦЕ 08.00-16.00
понеділок вівторок,
четвер, п'ятниця:
9:00-1:6:00;
середа: 9:00-20.00
понеділок, вівторок,
четвер: 8.00-17.00;
середа: 8.00-20.00,..
П'ЯТНИЦЕ 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
понеділок, середа,
четвер» п'ятниця:
8,00-17.00;
вівторок: 8.00-20.00;
субота: 9.00-15.00

веб-сайт dvorichna- '
rda.gov.iiR

веб-сайт; velykoburliikrcla.kh.gov.ua
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щгарии Салтш, вул.
Перемога, і 4

62702, Харківська обл.,
Дворічанеький район,
с-ще Дворічна,
вул. Слобожанська, 8
62303, Харківська обл.»
Дергачівський район,
м, Дергачі,
XLT. Перемоги, 2а
6440 І, Харківська е§н.,
Зачшшіівеький район,
с-ше Заченилівка,
вуж. Центральна, 56
63404, Харківська обл.,
Змйвський район»
м. Зміїв,
вуд. Адміністративна, 9
62203, Харківська обд.,
Золочівеький район»
с-ще Зояочів,
вул. 8 Березня, 3
64300, Харківська, обл.,
м. Ізюм,
ил. Центральна, і

ГУ Держзяадаетру у Хвраввызй області

№632 від 08.11,2019

веб-сайт; stsaltlv.gov.BA

веб-сайт:
dergacMrda.göy.ua

веб-сайт; zacheprdagov.ua

веб-сайт: zmiivrtla.goy.ua .

веб-сайт: zolochivskarda.gov.ua

веб-сайт: city-izyim.gov ,ua

ІДНАП Кегюівської
районної державної
адміністрації
'ЦНАП ігри Кшюмацнгій
районній державній •
адмінігарації

ЦНАП Капомацької
селищної ради

ЦНАП Красіюградоької
районної державної
адміністрації
: ЦНАП' Наталинської
сільської рада
(Натшіинська об'єднана
територіальна громада)
ЦНАП Крашожутсвшї
районної державної
адміністрації
Центр надання
адміністратюнїїхшслуг
при Кун'янс-ький
районнії, державній
адміністрації
ЦІІАІТ при Дозївсьжій
районній державнії
адміністрації
ЦНАЛпрй
Ноноводолазькій
районній державшії
адміністрації
ЦНАП Нововодоназьш!
селищної рада
(Нововодолазька
об'єднана територіальна
громада)
ЦНАП Первомайснсої
районної державної
адміністрації

ЦНАП при Печенізькій
районній державнії
адміністрації
ЦНАП'нри
Сахновнганській
районаіж державній
адміністрації
.ЦНАП Харківської,
районної державної
адміністрації
ЦНАП виконавчого
комітету Мереф'янської
міської ради

64003. Харківська обл.,
Кегетївсьюй район,
с-ще Еегичівка,
вул. Волошина, 79
63100, Харківська обл.,
КоломацькиМ район,
с-ще Коломак,
вул. Гетьмана Івана
Мазепи, 1.7
63100, Харківська обл.,
Кошмацький район,
с-іпе Коломак,
вул. Короиьова528
63304, Харківська обл.,
Красноградський район,
м. Крашоград,
вул. Більовська» буя, 88
63343, Харківська обл.,
Красноірадськнй район,
с. Натщїяне,
вул. Ї.Сенченка, 89
60002, Харківська обл.,
Крашокутський район,с-ще Красшкутсьж,
вул. Октнрсыш, 1
63701, Харківська обл.,
Куп'янський район,
м. Кул'янськ,
ШЕ. Центральна, 12

понеділок,, вівторок,
середа: 08.00-17.15,'
четвер: 08.00-20.00;
п'ятниця: 08.00-1*6.00
гонеділокщівторсж,
четвер, п'ятниця:
08.00-15.00;
середа: 8.00-20.00

веб-сайт: kegichevkarda.gov.ua

іюнеділок-четвер:
08.00-17.00;
п'ятниця; 08.00-16.00

0576656205;0576656105
e-mail:
amp.3toIomsetfad@ukF.iiet

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

веб-сайт:
krasnogradrda.gov.ua

64602, Харківська обл.,
Лозівський район,
м. Лозова,
вул. Лозовського,10-А
63200,- Харківська обл.,
Нововододазький район,
ш т Нова Вододага,
вул. Гагаріш, 7
63202, Харківська
область,
Нововододазький район,,
смт Нова Водолага, вул.
Дошіа Григорія, 6.14
64100, Харківська, обл.,
Первомайськні район,
м, Первомайеьхий,
вул. Соборна, 16

понеділок, середа,
четвер, п'ятниця:
8.00-17.00;
вівторок: 8.00-20.00
понеділок, середа,
четвер: 08.45-17.00;
вібторок:09,00-20.00,
п'ятниця: 08.00-15.00
вівторок-субота:
8.00-17.00;
середа: 8.00 до 19.00

веб-сайт: lozovarda.kli.gov.ua

понеділок, середа,
субота: 8.00-15.00;
вівторок, четвер:
8.00-20.00;
п'ятниця: 8.45-15.45
шнеділш, середа,
четвер, п'ятниця:
8.00-16.00;
вівторок: 8.00 -20.00
вонещиеж,вівторок,
середа:. 08.00-17.15;
четвер: 08.00-20.00;
' п'ятниця: 08.00-16.00
понеділок, середа,
четвер, п'ятниця:
8.00-15.00;
вівторок 13.00-20.00
понеділок, середа,
четвер: 08.00-16.00;
вівторок: 08.00-20.00;
п'яниця: 08.00-14.45;
субота: 08.00-14.00

веб-сайт: pervomaiskrfa.kh,gov.iia

62801, Харківська обл.,
Печенізький район,
с-ще Печеніги,
вул. Незалежності, 48
64301, .Харківська обл.,
Свхновпщнський район,
с-ще Сахновшина,
вул. Шмідш, 10
61034, м, Харків,
Григорівське шоссе, 52

62472, Харківська обл.,
Харківський район,
м. Мерефа,
вул. Культури, буд. 26
^ vtr Ск £ d ^
t > >- к < 08 «>

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

tf

веб-сайт: kolomatskarda.kh.gov.ua
*

с

e-mail:
krasnokuteka@rda.khs.
gov.ua
веб-сайт: kuprda.gov.ua

веб-caihrMvovodolagaFda.kh.gov.ua
:

веб-сайт: cnap.vodoiagagromada.gov.ua

веб-сайт: pechenigirda.gov.ua

веб-сайт: sahnovrda.kh.goy.ua

:

370-10-01
веб-сайт: khrda.gov.ua

(057)748-45-45
e-mail:
coap-jnerefe@ukr.net
веб-сайт:
cnap.mereta.gov.ua

Ц І Ш І при Чугуївській
районній адміністрації'

ЦНАПпри
Шевченківській '
районній державній
адміністрації

63503, Харківська обл.,
Чугуївський район,
м. Чугуїв,
вул. Чєрвономаяежна, 32
63601, Харківська обл.,
Шевченківський район,
с-ще Шевченковє,
вул. Лєрмонтова, 7

понеділок, середа,
четвер, п'ятниця*
8.00-15.00;
вівторок і3.00-20.00
понеділок, вівторок,
четвер: 08.00-17.15;
середа: 08.00-20.00,
п'ятниця: 08.00-16.00

веб-сайт:
е1н^це¥Ма,ів¥діа

;

веб-сайт: 8Ііе¥сЬг£!а,£0\'.тіа
е-таД:
'
;
аДттсшіг027@икглеі
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6.
7.

8.
9.

Нор я* лот
Закони Ук гав і
Акти Квбше гу І ин

л

от.
і

Акти центральних органів виконавчої
влади
Акти місцевих органів ВІЯСОНШТОЇ
влади/ органів місцевого
самоврядування
Умови тхтптт
.Підстава для одержання,
адмівістративяої послуги
Вичеріший перелік документів,
необхідна для отримання
адьшиоіратавноїііос.лун'й, а також
вимош до них

10.

Порядок та спосіб т м и т документів,
необхідних дла отримання
адміністративної послу»; а

11.

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

12.
13.

» ч.
і "
*гііец і" -ивноїпоелугв:
1"
і V' чсь еяьної о кодексу України
і
інГліл
Міністрів України від 3il.08.2016
Ай 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із
запровадження принципу екстериторіальності погодження
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
територіальними органами Державної служби 3 питань
геодезії, картографи та кадастру»;'
Розшряджешя Кабінету Міністрів Ужраши від 16.05.2014
№ 523-р «Деякі, ш ш ш надання адмМстра'гивгох послуг
органів виконавчої влада через центри надання
" адміністративних послуг»:
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