
 

 

 
 

 
Тема: Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про земельну ділянку через ЦНАП  

Надання адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку здійснюється для 
задоволення потреб суб'єктів звернення в отриманні інформації про земельну ділянку (стосовно 
форми власності, виду використання, відомостей про власника та промірів при відновлення меж в 
натурі (на місцевості)).  

Процедура отримання відповідного доступу до Державного земельного кадастру на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051 є не дуже складною та 
складається в основному з 4-ох основних етапів: перший це стажування в сфері ДЗК в територіальних 
підрозділах Держгеокадастру та отримання відповідної довідки, при цьому саме стажування 
можуть проходити особи, які відповідають таким кваліфікаційним вимогам як є громадянами 
України, мають вищу землевпорядну або юридичну освіту, стаж землевпорядної або юридичної 
роботи становить не менш як два роки; другий це подання заяви від організації власника типового 
робочого місця стороннього користувача (ТРМ СК) на адресу Держгеокадастру про підключення 
ТРМ СК до АС ДЗК (додаток 1);  третій це виконання відповідних вимог стосовно підключення 
програмного забезпечення та опрацювання типового пакету документів на створення комплексної 
системи захисту інформації  ТРМ СК; четвертий і кінцевий отримання паролю та логіну для роботи з 
Національною Кадастровою Системою для отримання відомостей з ДЗК про земельні ділянки. 

З моменту отримання доступу адмінстраторами Центр надання адміністративних послуг у місті 
Луцьку до відомостей з Державного земельного кадастру та запровадження надання даного виду 
послуги через адміністраторів , дану послугу можна віднести до експреспослуги (замовлення-
виконання-видача здійснюється від 10-20 хв. за 1 зявку), на відміну від послуги on-line яку надає 
Держгеокадастр через свої територіальні підрозділи (on-line замовлення, виконання 1-й день, а вже 
видача на наступний день після дня виконання). 

Сам алгоритм виконання даної послуги через адміністратора ЦНАП виглядає наступним чином: 
спочатку прийом та формування заяви суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг 
у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру (Національна 
Кадастрова Система далі НКС), здійснення тим часом (поки здійснюється формування заяви додаток 
2) проплати заявником даної послуги, в подальшому формування витягу з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку (додаток 3), проставлення підписів та печаток і видача на руки 
готового результату послуги в той самий день звернення.  

В порівнянні з аналогічною послугою яку надає Держгеокадастр on-line (публічна кадастрова 
карта України) через свої територіальні підрозділи даний алгоритм має таку відмінність як 
опрацювання даної заявки відповідним державним кадастровим реєстратором в перший день, а 
передача результату послуги на наступний день після дня опрацювання, що в арпіорі становить 
більше 1 дня. 

Однією з проблем при видачі адміністративної послуги  надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є 
неможливість попереднього перегляду готового результату послуги, а саме витягу з ДЗК в розрізі 
пропису опису меж та експлікації земельної ділянки, при видачі самої послуги (суб'єкту звернення в 
разі потреби необхідно вже повторно звернутися до Державного кадастрового реєстратора 



 

відповідного району для довнесення відповідної інформації в ДЗК). 
Все більше людей взнаючи про таку послугу як  надання відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на всій території 
України, частіше звертаються за такою послугою до ЦНАПУ (за 2017 рік — 701, за 2018 — 2902, за 
кадастрова карта України), адміністратори ЦНАПу не взмозі еклектронно побачити в НКС заявки на 
отримання таких послуг та можливості її роздруковування в приміщенні ЦНАП (у випадку 
виникнення форс-мажорних ситуацій в територіальних підрозділах Держгеокадастру та 
неможливості опрацювання й передачі готового результату), щоб значно покращило швидкість та 
якість надання послуг з ДЗК. 

Основними проблемами з якими в основному стикаються всі центри надання адміністративних 
послуг при отриманні доступу до ДЗК в сфері законодавства: 
відповідно до постанови КМУ від 21.03.2016 №205 “Деякі питання ведення Державного земельного 
кадастру” та затвердженого “Порядку проведення стажування у сфері земельних відносин ” 
стажування можуть проходити особи, які мають вищу землевпорядну або юридичну освіту; стаж 
землевпорядної або юридичної роботи становить не менш як два роки, що унеможливлює 
підключення до даної сфери адмівністраторів, які не відповідають даним вимогам.  (пропозиція 
можливість внесення змін до постанови КМУ стосовно спрощення процедури проходження 
стажування та підключенні до ДЗК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


