
 

        ДЕРЖГЕОКАДАСТР 

     Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області 
 

                  Н А К А З  
 

05.01.2023       м. Тернопіль № 2 

 

 

 

Про внесення змін до наказу 

Головного управління  

від 06.12.2022 № 98 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись 

Положенням про Головне управління  Держгеокадастру у Тернопільській 

області, затвердженим  наказом Держгеокадастру від 23.12.2021 № 603 та 

враховуючи звернення Почаївської міської ради від 27.12.2022 № 1926, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести до Інформаційних карток адміністративних послуг, які 

надаються Головним управлінням через центри надання адміністративних 

послуг «Виправлення технічної помилки у відомостях з 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)», «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», «Видача витягу 

із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок», 

затверджених наказом Головного управління від 06.12.2022 № 98 «Про 

затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, 

які надаються Головним управлінням» такі зміни: 

1) графу 3 розділу «Інформація про центр надання адміністративних 

послуг» доповнити словами та цифрами «29. Центр надання адміністративних 

послуг Почаївської міської ради»; 

2) графу 3 пункту 1 вказаних Інформаційних карток доповнити словами та 

цифрами «29. 47025, Тернопільська область, м. Почаїв пл. Тараса                   

Шевченка, 16»; 

3) графу 3 пункту 2 вказаних Інформаційних карток доповнити словами та 

цифрами «29. Понеділок, середа, четвер, п’ятниця: з 08.00 до 15.00; Вівторок:            

з 08.00 до 20.00; Субота: 09.00 - 13.00; Неділя - вихідний день»; 



4) графу 3 пункту 3 вказаних Інформаційних карток доповнити словами та 

цифрами «29. +380937337844; e-mail: cnap.pochaiv@gmail.com; веб-сайт: 

https://pochaiv-rada.gov.ua». 

 

2.  Начальнику відділу № 2 Управління надання адміністративних послуг 

Головного управління забезпечити: 

- подання зазначених Інформаційних карток адміністративних послуг зі 

змінами до Центру надання адміністративних послуг Почаївської міської ради; 

- розміщення зазначених Інформаційних карток адміністративних послуг зі 

змінами на інформаційному стенді в приміщенні структурного підрозділу. 

 

3. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю забезпечити розміщення 

зазначених Інформаційних карток адміністративних послуг зі змінами на 

офіційному веб-сайті Головного управління. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Головного управління – начальник Управління надання 

адміністративних послуг Головного управління 

 

 

Начальник                                                                                                  Іван КУЗЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


