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Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг у  

м. Лисичанську 

1. 

Місцезнаходження центру 

надання адміністративної 

послуги 

93100,  м. Лисичанськ,  

вул. Красногвардійська буд. 63 

2. 

Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративної послуги 

Понеділок - четвер 8-00 – 17-00 

п’ятниця 8-00-16-00 

субота  8-00-13-00 

Без перерви 

неділя вихідний 

3. 

Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги 

тел. (06451) 7-32-47 

                      7-33-19 

                      7-37-23 

(095) 655-86-06 

e-mail: adminposluga@ lis.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Стаття 20, 23 Закону України “Про оцінку земель” 

5. 

Акти Кабінету Міністрів 

України  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Методики нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення 

(крім земель населених пунктів)» від 23.11.2011 р. № 

1278 



Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

методику нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених 

пунктів» від 23.03.1995р. № 213 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» від 16.05.2014 №523-р 

6. 
Акти центральних органів 

виконавчої влади 
- 

7. 

Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення  юридичної або фізичної особи 

землевласника або землекористувача, органів 

виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування 

9. 

Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

   1. Заява про надання витягу з технічної 

документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки шляхом замовлення послуги в 

електронному вигляді через офіційний веб-сайт 

Держгеокадастру  (www.land.gov.ua)    

10. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

через офіційний веб-сайт Держгеокадастру  

(www.land.gov.ua) 

    

11. 

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

12. 
Строк надання 

адміністративної послуги 

Строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати 

надходження відповідної заяви 

13. 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

немає 

14. 
Результат надання 

адміністративної послуги 

Витяг з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки  

15. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 
через ЦНАП 

16. Примітка  
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