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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 

Держгеокадастру  у  

Львівській області  

від 06.12.2022 № 101 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги з державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін виконання 

(днів) 

1. Прийняття заяви про державну реєстрацію земельної 

ділянки з доданими документами в електронній формі 

з накладеним електронним підписом сертифікованого 

інженера-землевпорядника, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з 

використанням кваліфікованої електронної позначки 

часу, поданої відповідним сертифікованим 

інженером-землевпорядником від імені замовника з 

використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 

Держгеокадастру 

За допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру заявнику повідомляється про 

прийняття заяви та присвоєний їй реєстраційний 

номер 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В В день надходження 

заяви з пакетом 

документів в 

електронній формі 

до відповідного 

відділу Управління 

надання 

адміністративних 

послуг Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Львівській області в 

порядку черговості 

2. Перевіряє: 

1) відповідність поданих документів вимогам 

законодавства; 

2) електронний документ; 

3) наявність документа, що підтверджує згоду органу 

виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, 

фізичної чи юридичної особи про поділ, об’єднання 

земельних ділянок, з нотаріально засвідченою 

справжністю підпису на такому документі - у разі, 

коли відповідно до закону поділ, об’єднання 

земельних ділянок здійснюються за погодженням з 

органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними чи юридичними особами 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В Не пізніше 

тринадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви  

3. За результатами перевірки виконує одну з таких дій: 

за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру вносить електронний документ 

та відомості, які він містить, до Державного 

земельного кадастру, здійснює державну реєстрацію 

земельної ділянки: 

- за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру присвоює 

кадастровий номер земельній ділянці; 

- відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до 

неї (крім відомостей про затвердження документації із 

землеустрою, на підставі якої здійснена державна 

реєстрація земельної ділянки, а також про власників, 

користувачів земельної ділянки); 

- засвідчує документацію із землеустрою, технічну 

документацію з оцінки земель в електронній формі 

кваліфікованим електронним підписом; 

- надає за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру відомості про 

державну реєстрацію земельної ділянки (дату 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

 

З 

Не пізніше 

тринадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви  
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державної реєстрації, орган, що здійснив таку 

реєстрацію), кадастровий номер, площу, місце 

розташування земельної ділянки, кадастровий план 

зареєстрованої земельної ділянки відповідним 

органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування; 

- формує витяг з Державного земельного кадастру на 

підтвердження державної реєстрації земельної 

ділянки; 

- оприлюднює інформацію про внесення відомостей 

до Державного земельного кадастру та відповідні 

відомості про об'єкти Державного земельного 

кадастру згідно з вимогами законодавства  

або 

формує рішення про відмову у державній реєстрації 

земельної ділянки із зазначенням вичерпного переліку 

підстав для відмови у державній реєстрації земельної 

ділянки 

Підписує документи у паперовій формі та засвідчує 

свій підпис власною печаткою, а в електронній формі, 

- посвідчує власним кваліфікованим електронним 

підписом 

4. За бажанням заявника надсилає витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку або 

рішення про відмову у державній реєстрації земельної 

ділянки в електронній формі з використанням засобів 

телекомунікаційного зв’язку  

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 
 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви  

5. Передає витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку або рішення про відмову у 

державній реєстрації земельної ділянки у паперовій 

формі до спеціаліста відповідного відділу Управління 

надання адміністративних послуг Головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області 

для проставлення у системі документообігу позначки 

про виконання послуги та передачі його до 

зазначеного у заяві центру надання адміністративних 

послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви  

6. Проставляє у системі документообігу 

Держгеокадастру позначку про виконання послуги та 

передає витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку або рішення про відмову у 

державній реєстрації земельної ділянки у паперовій 

формі до зазначеного у заяві центру надання 

адміністративних послуг 

Спеціаліст 

відповідного відділу 

Управління надання 

адміністративних 

послуг Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Львівській області 

В Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви  

7. Видача замовнику витягу з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку або рішення про 

відмову у державній реєстрації земельної ділянки у 

паперовій формі 

 

 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В В день звернення 

заявника після 

отримання витягу 

або рішення про 

відмову у державній 

реєстрації земельної 

ділянки 

Загальна кількість днів надання послуги – 14 календарних днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 календарних днів 

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, адміністратора центру 

надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до Держгеокадастру, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України.    Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

