
ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

Про внесення змін до наказу 
Головного управління Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області 
від 17.07.2020 № 105 (зі змінами)

Відповідно до статей 8, 9, 10 Закону України «Про адміністративні 
послуги», керуючись Положенням про Г оловне управління Держгеокадастру в 
Івано-Франківській області, затвердженого наказом Державної служби з питань 
геодезії, картографії та кадастру від 21.05.2021 № 248, наказом 
Держгеокадастру від 18.06.2021 № 301,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказів Головного управління «Про затвердження 
Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які 
надаються Головним управлінням Держгеокадастру в Івано-Франківській 
області та структурними підрозділами у районах та місті Івано-Франківську 
Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області» від
17.07.2020 № 105, «Про внесення змін до наказу Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105» від
05.11.2020 № 169, «Про внесення змін до наказів Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105 та від
05.11.2020 № 169» від 23.12.2020 № 189, «Про внесення змін до наказу 
Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від
05.01.2021 № 1» від 05.01.2021 № 1, «Про внесення змін до наказу Головного 
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 
105» від 18.01.2021 № 4, «Про внесення змін до наказу Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105» від
21.01.2021 № 6, «Про внесення змін до наказу Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105» від
10.02.2021 № 45, «Про внесення змін до наказу Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105» від
25.02.2020 № 50, «Про внесення змін до наказу Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105» від
26.02.2021 № 54, «Про внесення змін до наказу Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105» від
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18.03.2021 № 57, «Про внесення змін до наказу Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105» від
20.04.2021 № 91, «Про внесення змін до наказу Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105» від
27.04.2021 № 98, «Про внесення змін до наказу Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 17.07.2020 № 105» від
29.04.2021 № 103, такі зміни:

1) Інформаційну картку адміністративної послуги «Проведення 
добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також 
вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі 
негативного висновку)» виключити:

2) Інформаційну картку адміністративної послуги «Виправлення технічної 
помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної не з вини 
органу, що здійснює його ведення» викласти в новій редакції, що додається.

3) Технологічну картку адміністративної послуги «Проведення добровільної 
державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової 
державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного 
висновку)» виключити;

4) Інформаційні картки адміністративних послуг «З проведення 
обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації», «Видача 
висновку про погодження документації із землеустрою», «Видача дозволу на 
зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок» виключити;

5) Інформаційну картку адміністративної послуги «Надання відомостей з 
Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку» викласти в новій редакції, що додається;

6) Інформаційну картк) адміністративної послуги «Видача рішення про 
передачу у власність, надання > користування земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності» 
викласти в новій редакції, що додається;

7) Технологічні картки адміністративної послуги «З видачі дозволу на 
зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки», «З проведення 
обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації», «Видача 
висновку про погодження документації із землеустрою» виключити;

8) Технологічна картка адміністративної послуги «З надання відомостей з 
Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку» викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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