
РОЗМІР ПЛАТИ*  

за надання Державним агентством земельних ресурсів та його 

територіальними органами платних адміністративних послуг 

Найменування послуги 
Розмір плати за надання 

послуги, гривень 

  

Держземагентство та його територіальні органи 

  

5. Обов’язкова, добровільна державна експертиза 

землевпорядної документації, а також вибіркова державна 

експертиза землевпорядної документації (у разі видачі 

негативного висновку) 

3 відсотки від 

кошторисної вартості 

проектно-

вишукувальних робіт, 

але не може бути 

менше 20 гривень 

6. Державна реєстрація земельної ділянки 65 

7. Державна реєстрація обмежень у використанні земель 161 

8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

    (змін до них) про: 
  

землі в межах території адміністративно-територіальних 

одиниць 

161 

земельну ділянку 60 

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі: 

витягів з Державного земельного кадастру про: 

  

  землі в межах території адміністративно-територіальних 

одиниць 

71 

  обмеження у використанні земель 68 

  земельну ділянку 53 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 

(території) 

71 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації Державного земельного кадастру 

31 

10. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей 

з Державного земельного кадастру про: 

  

нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок 100 

земельні угіддя (за 1 дм2 плану масштабу 1:2000 - 

1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 - 

1:10000 за межами населених пунктів) 

67 

частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, 

договору суборенди земельної ділянки 

77 



координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один 

аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) 

67 

бонітування ґрунтів (за 1 дм2 плану масштабу 1:5000 - 

1:10000 за межами населених пунктів) 

126 

11. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного 

земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що 

здійснює його ведення 

161 

 

Витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання 

надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами 

адміністративних послуг” 

 

* - Оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення 

поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку 

чи відділення поштового зв’язку 


