
 
 

Проект 
 
 
 
 
 

 

 

від       21.08.2013     №          230    
м. Краматорськ      
 
 

Про  внесення змін до переліку адмі-

ністративних послуг, які надаються 

через центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Крама-

торської міської ради, затвердженого 

рішенням міської ради від 28.01.2015  
№ 46/VІ - 02  
 
 

З метою реалізації прав, свобод і законних інтересів юридичних та фізичних осіб у 

сфері отримання адміністративних послуг, відповідно до Закону України «Про адміністрати-

вні послуги», керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р 

«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри на-

дання адміністративних послуг», ст. 25, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 
           міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А : 
   

1. Внести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр на-

дання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради, затвер-

дженого рішенням міської ради від 28.01.2015 № 46/VІ - 02, виклавши його у новій редакції 

(додається). 
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 31.03.2021               

№ 7/VIII-291 «Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через 

центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 № 46/VІ - 02». 
 

 
 
Міський голова                                                                                       Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

 Р І Ш Е Н Н Я  



 
 

Додаток  
до рішення міської ради  

№ 
Перелік адміністративних послуг, 

 які надаються через центр надання адміністративних послуг  
виконавчого комітету Краматорської міської ради 

 

№ 
з/п 

Номер 

адмін-

послуги 
Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністра-

тивної послуги 

1. 1-01 Присвоєння адреси об’єкту  будівництва та 

об’єкту нерухомого майна 
Управління містобудування та 

архітектури Краматорської  

міської  ради 
2. 1-02 Зміна адреси об’єкта нерухомого майна у ра-

зі об’єднання, поділу, виділення частки (крім 

квартири, житлового або нежитлового при-

міщення) 

Управління містобудування та 

архітектури Краматорської  

міської  ради 

3. 2-01 Надання будівельного паспорта забудови зе-

мельної ділянки  
Виконком Краматорської  

міської ради 

4. 31-01 Видача дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами 
Виконком Краматорської  

міської ради 

5. 31-02 Анулювання дозволу на розміщення зовніш-

ньої реклами 
Виконком Краматорської  

міської ради 

6. 3-01 Встановлення режиму роботи об'єктам торгі-

влі, ресторанного господарства та сфери по-

бутових послуг 

Виконком Краматорської  
міської ради 

7. 59-01 Надання містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта будівництва 
Виконком Краматорської  

міської ради 
8. 78-01 Взяття на облік внутрішньо переміщених 

осіб, які потребують надання житлових при-

міщень для тимчасового проживання 

Виконком Краматорської  
міської ради 

9. 32-01 Видача дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду (місце-

вого значення) 

Краматорська міська рада 

10. 4-01 Припинення права оренди земельної ділянки Краматорська міська рада 
11. 4-02 Припинення права постійного користування 

земельною ділянкою 
Краматорська міська рада 

12. 4-03 Припинення права користування земельною 

ділянкою та передачу земельної ділянки в 

оренду 

Краматорська міська рада 

13. 85-01 Надання дозволу на розробку технічної до-

кументації із землеустрою щодо встановлен-

ня (відновлення) меж земельної ділянки в на-

турі (на місцевості) в оренду 

Краматорська міська рада 

14. 81-01 Надання згоди на відновлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 
Краматорська міська рада 

15. 82-02 Надання згоди на поділ земельної ділянки 

комунальної власності 
Краматорська міська рада 

 
 
 
 



 
 

Продовження додатка 
 

№ 
з/п 

Номер 

адмін-

послуги 
Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністра-

тивної послуги 

16. 83-01 Погодження технічної документації із земле-

устрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевос-

ті) 

Краматорська міська рада 

17. 84-01 Затвердження технічної документації із зем-

леустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевос-

ті) та передачу земельної ділянки в оренду 

Краматорська міська рада 

18. 84-02 Затвердження технічної документації із зем-

леустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевос-

ті) та передачу земельної ділянки у власність 

Краматорська міська рада 

19. 86-01 Погодження технічної документації із земле-

устрою щодо поділу земельної ділянки ко-

мунальної власності 

Краматорська міська рада 

20. 87-01 Затвердження технічної документації з нор-

мативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення 

Краматорська міська рада 

21. 5-01 Поновлення договору оренди землі Краматорська міська рада 
22. 6-01 Внесення змін до рішення (до підпункту рі-

шення) міської ради 
Краматорська міська рада 

23. 93-01 Надання копії рішення (витягу з рішення) 

Краматорської міської ради стосовно земель-

них питань 

Управління земельних відно-

син Краматорської  міської  

ради 
24. 94-01 Надання витягу з протоколу сесії Краматор-

ської міської ради стосовно земельних питань 
 

Управління земельних відно-

син Краматорської  міської  

ради 
25. 95-01 Надання витягу з протоколу засідання пос-

тійної комісій міської ради стосовно земель-

них питань 

Управління земельних відно-

син Краматорської  міської  

ради 
26. 6-02 Про втрату чинності рішення (підпункту рі-

шення) міської ради 
Краматорська міська рада 

27. 7-01 Надання згоди на передачу земельної ділянки 

у суборенду  
Краматорська міська рада 

28. 7-02 Надання згоди на передачу частини земель-

ної ділянки у суборенду 
 

Краматорська міська рада 

29. 8-01 Видача рішення про продаж земельної ділян-

ки комунальної власності 
 

Краматорська міська рада 

30. 88-02 Проведення експертної грошової оцінки зе-

мельної ділянки та продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 
 

Краматорська міська рада 

 
 
 
 



 
 

Продовження додатка 
 

№ 
з/п 

Номер 

адмін-

послуги 
Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністра-

тивної послуги 

31. 9-01 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності, цільове призначення якої зміню-

ється, та зміну цільового призначення земе-

льної ділянки, що перебуває у комунальній 

власності 

Краматорська міська рада 

32. 9-02 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної вла-

сності, цільове призначення якої змінюється, 

та зміну цільового призначення земельної 

ділянки, що перебуває у власності 

Краматорська міська рада 

33. 10-1 Надання дозволу на розробку проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду 

Краматорська міська рада 

34. 10-02 Надання дозволу на розробку проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування 

Краматорська міська рада 

35. 10-03 Надання дозволу на розробку проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність 

Краматорська міська рада 

36. 10-04 Надання дозволу на розробку проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється 

Краматорська міська рада 

37. 11-01 Видача рішення про передачу у власність зе-

мельних ділянок, що перебувають у комуна-

льній власності  

Краматорська міська рада 

38. 11-02 Видача рішення про надання в оренду земе-

льних ділянок, що перебувають у комуналь-

ній власності  

Краматорська міська рада 

39. 11-03 Видача рішення про надання у постійне ко-

ристування земельних ділянок, що перебу-

вають у комунальній власності 

Краматорська міська рада 

40. 89-01 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки в оренду 

Краматорська міська рада 

41. 89-02 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки в постійне користування 

Краматорська міська рада 

42. 89-03 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки у власність 

Краматорська міська рада 

43. 90-01 Виділення в натурі (на місцевості) земельної 

ділянки власнику земельної частки (паю) 
Краматорська міська рада 

44. 91-01 Встановлення сервітуту на земельну ділянку 

(на частину земельної ділянки) комунальної 

власності 

Краматорська міська рада 

 
 



 
 

Продовження додатка 
 

№ 
з/п 

Номер 

адмін-

послуги 
Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністра-

тивної послуги 

45. 92-01 Дозвіл на розробку робочого проекту 
 

Краматорська міська рада 

46. 50-01 Реєстрація повідомлення про початок вико-

нання підготовчих робіт (щодо об’єктів, що 

розташовані на території міста Краматорськ, 

яка належить до компетенції Краматорської 

міської ради) 
 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

47. 50-02 Внесення змін до повідомлення про початок 

виконання підготовчих робі (щодо об’єктів, 

що розташовані на території міста Крама-

торськ, яка належить до компетенції Крама-

торської міської ради) 
 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

48. 50-03 Скасування зареєстрованого повідомлення 

про початок виконання підготовчих робіт за 

заявою замовника (щодо об’єктів, що розта-

шовані на території міста Краматорськ, яка 

належить до компетенції Краматорської мі-

ської ради) 
 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

49. 51-01 Реєстрація повідомлення про початок вико-

нання будівельних робіт щодо об’єктів, буді-

вництво яких здійснюється на підставі буді-

вельного паспорту, об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1), 

(щодо об’єктів, що розташовані на території 

міста Краматорськ, яка належить до компе-

тенції Краматорської міської ради) 
 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

50. 51-02 Внесення змін до повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, 

будівництво яких здійснюється на підставі 

будівельного паспорту, об’єктів, що за кла-

сом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1), 

(щодо об’єктів, що розташовані на території 

міста Краматорськ, яка належить до компе-

тенції Краматорської міської ради) 
 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

51. 51-03 Скасування зареєстрованого повідомлення 

про початок виконання будівельних робіт за 

заявою замовника (щодо об’єктів, що розта-

шовані на території міста Краматорськ, яка 

належить до компетенції Краматорської мі-

ської ради) 
 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 



 
 

Продовження додатка 
 

№ 
з/п 

Номер 

адмін-

послуги 
Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністра-

тивної послуги 

52. 52-01 Реєстрація декларації про готовність до екс-

плуатації об'єкта, щодо об’єктів, будівництво 

яких здійснено на підставі будівельного пас-

порту, об’єктів, що за класом наслідків (від-

повідальності) належать до об’єктів з незна-

чними наслідками (СС1), щодо самочинно 

збудованих об’єктів, на які визнано право 

власності за рішенням суду, (щодо об’єктів, 

що розташовані на території міста Крама-

торськ, яка належить до компетенції Крама-

торської міської ради)  

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

53. 60-01 Реєстрація декларації про готовність до екс-

плуатації об’єкта щодо об’єктів будівництва, 

що за класом наслідків (відповідальності) на-

лежать до об’єктів з незначними наслідками 

(СС1), збудовані на земельних ділянках від-

повідного цільового призначення без дозві-

льного документа на виконання будівельних 

робіт (щодо об’єктів, що розташовані на те-

риторії міста Краматорськ, яка належить до 

компетенції Краматорської міської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

54. 52-02 Внесення змін до декларації про готовність 

до експлуатації об'єктів, щодо об’єктів, буді-

вництво яких здійснено на підставі будівель-

ного паспорту, об’єктів, що за класом наслід-

ків (відповідальності) належать до об’єктів з 

незначними наслідками (СС1), щодо само-

чинно збудованих об’єктів, на які визнано 

право власності за рішенням суду (щодо 

об’єктів, що розташовані на території міста 

Краматорськ, яка належить до компетенції 

Краматорської міської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

55. 53-01 Видача дозволу на виконання будівельних 

робіт, щодо об'єктів будівництва, що за кла-

сом наслідків (відповідальності) відносяться 

до об’єктів з середніми наслідками (СС2) 

(щодо об’єктів, що розташовані на території 

міста Краматорськ, яка належить до компе-

тенції Краматорської міської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

56. 53-02 Внесення змін до зареєстрованого дозволу на 

виконання будівельних робіт, на об'єктах бу-

дівництва, що за класом наслідків (відповіда-

льності) відносяться до об’єктів з середніми 

наслідками (СС2) (щодо об’єктів, що розта-

шовані на території міста Краматорськ, яка 

належить до компетенції Краматорської мі-

ської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

 



 
 

Продовження додатка 
 

№ 
з/п 

Номер 

адмін-

послуги 
Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністра-

тивної послуги 

57. 53-03 Анулювання зареєстрованого дозволу на ви-

конання будівельних робіт на об'єктах будів-

ництва, що за класом наслідків (відповідаль-

ності) належать до об’єктів з середніми нас-

лідками (СС2) за заявою замовника (щодо 

об’єктів, що розташовані на території міста 

Краматорськ, яка належить до компетенції 

Краматорської міської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

58. 54-01 Видача сертифіката про прийняття в експлу-

атацію закінчених будівництвом об’єктів, що 

за класом наслідків  (відповідальності) нале-

жать до об’єктів з середніми наслідками 

(СС2) (щодо об’єктів, що розташовані на те-

риторії міста Краматорськ, яка належить до 

компетенції Краматорської міської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

59. 28-02 
 

Внесення змін до зареєстрованої декларація 

на початок виконання підготовчих робіт 

(щодо об’єктів, що розташовані на території 

міста Краматорськ, яка належить до компе-

тенції Краматорської міської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

60. 29-02 Внесення змін до зареєстрованої декларація 

на початок виконання будівельних робіт 

(щодо об’єктів, що розташовані на території 

міста Краматорськ, яка належить до компе-

тенції Краматорської міської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

61. 28-03 
 

Скасування зареєстрованої декларація на по-

чаток виконання підготовчих робіт за заявою 

замовника (щодо об’єктів, що розташовані на 

території міста Краматорськ, яка належить до 

компетенції Краматорської міської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

62. 29-03 Скасування зареєстрованої декларація на по-

чаток виконання будівельних робіт за заявою 

замовник (щодо об’єктів, що розташовані на 

території міста Краматорськ, яка належить до 

компетенції Краматорської міської ради) 

Відділ державного архітекту-

рно-будівельного контролю 

Краматорської міської ради 

63. 33-01 Реєстрація декларації відповідності матеріа-

льно-технічної бази суб’єкта господарювання 

вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки 

Головне управління Держав-

ної служби України з надзви-

чайних ситуацій у Донецькій 

області 
64. 34-01 Експлуатаційний дозвіл для провадження ді-

яльності на потужностях (об’єктах ) з пере-

робки неїстівних продуктів тваринного по-

ходження 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 

65. 34-02 Експлуатаційний дозвіл для провадження ді-

яльності на потужностях (об’єктах) з вироб-

ництва, змішування та приготування кормо-

вих добавок, преміксів і кормів 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 

 



 
 

Продовження додатка 
 

№ 
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адмін-

послуги 
Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністра-

тивної послуги 

66. 12-01 Видача фізичним особам висновку державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи дію-

чих об’єктів 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 
67. 36-01 Дозвіл на проведення заходів із залученням 

тварин 
Управління Держпродспоживс-

лужби в м. Краматорську 

68. 37-01 Експлуатаційний дозвіл для операторів рин-

ку, що провадять діяльність, пов’язану з ви-

робництвом та/або зберіганням харчових 

продуктів тваринного походження 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 

69. 38-01 Дозвіл на проведення діагностичних, експе-

риментальних, випробувальних, вимірюва-

льних робіт на підприємствах, в установах, 

організаціях, діяльність яких пов'язана з ви-

користанням джерел неіонізуючого випромі-

нювання  

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 

70. 49-01 Дозвіл на роботи з радіоактивними речови-

нами та іншими джерелами іонізуючого ви-

промінювання 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 
71. 41-01 Видача дозволу на участь у дорожньому русі 

транспортних засобів, вагові або габаритні 

параметри яких перевищують нормативні 

Батальйон патрульної поліції в 

містах Краматорськ та Сло-

в'янськ управління патрульної 

поліції в Донецькій області 

Департаменту патрульної по-

ліції 
72. 42-01 Погодження маршрутів руху транспортних 

засобів під час дорожнього перевезення не-

безпечних вантажів 
 

Батальйон патрульної поліції в 

містах Краматорськ та Сло-

в'янськ управління патрульної 

поліції в Донецькій області 

Департаменту патрульної по-

ліції 
73. 13-01 Державна реєстрація земельної ділянки з ви-

дачею витягу з Державного земельного када-

стру 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 
74. 14-01 Внесення до Державного земельного кадаст-

ру відомостей (змін до них) про земельну ді-

лянку 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

75. 15-01 Внесення до Державного земельного кадаст-

ру відомостей про межі частини земельної 

ділянки, на яку поширюються права суб-

оренди, сервітуту, з видачею витягу 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

76. 16-01 Державна реєстрація обмежень у викорис-

танні земель з видачею витягу 
Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

 
 



 
 

Продовження додатка 
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адмін-

послуги 
Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністра-

тивної послуги 

77. 17-01 Внесення до Державного земельного кадаст-

ру відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами, з видачою витягу 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

78. 18-01 Виправлення технічної помилки у відомостях 

з Державного земельного кадастру, допуще-

ної органом, що здійснює його ведення, з ви-

дачою витягу 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

79. 19-01 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі витягу з Державного зе-

мельного кадастру про обмеження у викори-

станні земель 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

80. 20-01 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі витягу з Державного зе-

мельного кадастру про земельну ділянку з 

відомостями про речові права на земельну 

ділянку, їх обтяження, одержаними в поряд-

ку інформаційної взаємодії з Державного ре-

єстру речових прав на нерухоме майно 
 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

81. 20-02 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі витягу з Державного зе-

мельного кадастру про земельну ділянку з 
усіма відомостями, внесеними до Поземель-

ної книги, крім відомостей про речові права 

на земельну ділянку, що виникли після 1 січ-

ня 2013 року 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

82. 21-01 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі довідки, що містить уза-

гальнену інформацію про землі (території) 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

83. 22-01 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі викопіювань з картогра-

фічної  основи державного земельного кадас-

тру, кадастрової карти (плану) 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

84. 23-01 Видача довідки про наявність та розмір земе-

льної частки (паю)  
Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

85. 24-01 Видача довідки про наявність у Державному 

земельному кадастрі відомостей про одер-

жання у власність земельної ділянки у межах 

норм безоплатної приватизації за певним ви-

дом її цільового призначення (використання) 
 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 
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86. 25-01 Видача відомостей з документації із землеус-

трою, що включена до Державного фонду 

документації із землеустрою 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

87. 26-01 Видача висновку про погодження докумен-

тації із землеустрою 
Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

88. 27-01 Видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділян-

ки 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

89. 61-01 Внесення до Державного земельного кадаст-

ру відомостей (змін до них) про землі в ме-

жах території адміністративно-
територіальних одиниць 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

90. 62-01 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі витягу з Державного зе-

мельного кадастру про землі в межах терито-

рії адміністративно-територіальних одиниць 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

91. 80-01 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі копій документів, що 

створюються під час ведення Державного 

земельного кадастру  

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

92. 80-02 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі витягу з документа Дер-

жавного земельного кадастру, що створю-

ються під час ведення Державного земельно-

го кадастру  

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

93. 79-01 Виправлення технічної помилки у відомостях 

з Державного земельного кадастру, допуще-

ної не звини органу, що здійснює його ве-

дення 

Міжміське управління у мм. 

Краматорську та Дружківці Го-

ловного управління Держгеока-

дастру у Донецькій області 

94. 43-04 Анулювання дозволу на спеціальне водоко-

ристування у разі використання водних 

об’єктів загальнодержавного значення 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

95. 44-04 Анулювання дозволу на спеціальне водоко-

ристування у разі використання водних 

об’єктів місцевого значення 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

96. 45-01 Видача дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

97. 45-02 Переоформлення дозволу на викиди забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря ста-

ціонарними джерелами 

Донецька обласна державна 

адміністрація 
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98. 45-03 Надання дублікату дозволу на викиди забру-

днюючих речовин в атмосферне повітря ста-

ціонарними джерелами 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

99. 45-04 Анулювання дозволу на викиди забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря стаціона-

рними джерелами 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

100. 46-01 Видача рішення про виділення у встановле-

ному порядку лісових ділянок для довго-

строкового тимчасового користування лісами 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

101. 47-01 Видача рішення про передачу у власність, 

надання у постійне користування та оренду 

земельних ділянок, що перебувають у держа-

вній власності 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

102. 55-01 Видача дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами поза межами населених пунктів об-

ласті 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

103. 55-02 Переоформлення дозволу на розміщення зов-

нішньої реклами поза межами населених пу-

нктів області 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

104. 55-03 Анулювання дозволу на розміщення зовніш-

ньої реклами поза межами населених пунктів 

області 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

105. 56-00 Реєстрація декларації про відходи Донецька обласна державна 

адміністрація 
106. 57-01 Видача дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду загаль-

нодержавного значення 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

107. 57-02 Анулювання дозволу на спеціальне викорис-

тання природних ресурсів у межах територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду зага-

льнодержавного значення 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

108. 74-01 Видача ліцензії на право провадження госпо-

дарської діяльності з централізованого водо-

постачання та/або централізованого водовід-

ведення 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

109. 74-02 Анулювання ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та/або централізованого во-

довідведення за заявою ліцензіата 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

110. 74-03 Розширення провадження господарської дія-

льності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

111. 74-04 Звуження провадження господарської діяль-

ності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

 
 



 
 

Продовження додатка 
 

№ 
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адмін-

послуги 
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тивної послуги 

112. 74-05 Переоформлення ліцензії на право прова-

дження господарської діяльності з централі-

зованого водопостачання та/або централізо-

ваного водовідведення 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

113. 74-06 Зупинення або відновлення дії ліцензій на 

право провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення за заявою 

ліцензіата 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

114. 75-01 Видача ліцензії на право провадження госпо-

дарської діяльності з виробництва теплової 

енергії 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

115. 75-02 Анулювання ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з виробництва теп-

лової енергії за заявою ліцензіата 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

116. 75-03 Переоформлення ліцензії на право прова-

дження господарської діяльності з виробниц-

тва теплової енергії 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

117. 75-04 Зупинення або відновлення дії ліцензій на 

право провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії за заявою лі-

цензіата 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

118. 76-01 Видача ліцензії на право провадження госпо-

дарської діяльності з транспортування тепло-

вої енергії магістральними і місцевими (роз-

подільчими) тепловими мережами 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

119. 76-02 Анулювання ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами за зая-

вою ліцензіата 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

120. 76-03 Переоформлення ліцензії на право прова-

дження господарської діяльності з транспор-

тування теплової енергії магістральними і мі-

сцевими (розподільчими) тепловими мережа-

ми 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

121. 76-04 Зупинення або відновлення дії ліцензій на 

право провадження господарської діяльності 

з транспортування теплової енергії магістра-

льними і місцевими (розподільчими) тепло-

вими мережами енергії за заявою ліцензіата 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

122. 77-01 Видача ліцензії на право провадження госпо-

дарської діяльності з постачання теплової 

енергії 

Донецька обласна державна 

адміністрація 
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123. 77-02 Анулювання ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання тепло-

вої енергії за заявою ліцензіата 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

124. 77-03 Переоформлення ліцензії на право прова-

дження господарської діяльності з постачан-

ня теплової енергії 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

125. 77-04 Зупинення або відновлення дії ліцензій на 

право провадження господарської діяльності 

з постачання теплової енергії за заявою ліце-

нзіата 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

126. 63-01 Проведення державної експертизи землевпо-

рядної документації (для юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців) 

Головне управління Держгео-

кадастру у Донецькій області 

127. 70-01 Видача дозволу на зняття та перенесення ґру-

нтового покриву (родючого шару ґрунту) зе-

мельної ділянки 

Головне управління Держгео-

кадастру у Донецькій області 

128. 71-01 Видача рішення про надання у постійне ко-

ристування та надання в оренду земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності (для юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців) 

Головне управління Держгео-

кадастру у Донецькій області 

129. 71-02 Видача рішення про передачу у власність зе-

мельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності (для юри-

дичних осіб та фізичних осіб-підприємців) 
 

Головне управління Держгео-

кадастру у Донецькій області 

130. 72-01 Внесення до Державного земельного кадаст-

ру відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими ак-

тами, з видачою витягу 

Головне управління Держгео-

кадастру у Донецькій області 

131. 73-01 Державна реєстрація обмежень у викорис-

танні земель з видачею витягу 
Головне управління Держгео-

кадастру у Донецькій області 

132. 96-01 Внесення до Державного земельного кадаст-

ру відомостей (змін до них) про землі в ме-

жах території адміністративно-
територіальних одиниць 

Головне управління Держгео-

кадастру у Донецькій області 

133. 97-01 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі витягу з Державного зе-

мельного кадастру про земельну ділянку 
 

Головне управління Держгео-

кадастру у Донецькій області 

134. 98-01 Надання відомостей з Державного земельно-

го кадастру у формі витягу з Державного зе-

мельного кадастру про землі в межах терито-

рії адміністративно-територіальних одиниць 
 

Головне управління Держгео-

кадастру у Донецькій області 
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135. 48-01 Висновок державної екологічної експертизи Департамент екології та приро-

дних ресурсів Донецької  обла-

сної державної адміністрації 
136. 58-01 Державна реєстрація статуту територіальної 

громади 
Головне територіальне управ-

ління юстиції у Донецькій об-

ласті 
137. 58-02 Державна реєстрація змін до статуту терито-

ріальної громади 
Головне територіальне управ-

ління юстиції у Донецькій об-

ласті 
138. 58-03 Скасування державної реєстрації статуту те-

риторіальної громади 
Головне територіальне управ-

ління юстиції у Донецькій об-

ласті 
139. 58-04 Видача дубліката свідоцтва про державну ре-

єстрацію статуту територіальної громади 
Головне територіальне управ-

ління юстиції у Донецькій об-

ласті 
140. 97-01 Комплексна послуга «єМалятко» при наро-

дженні дитини 
Східне міжрегіональне управ-

ління Міністерства юстиції 
141. 98-01 Державна реєстрація потужностей оператора 

ринку 
Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 
142. 98-02 Внесення змін до відомостей Державного ре-

єстру потужностей операторів ринку 
Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 
143. 98-03 Внесення відомостей про припинення вико-

ристання потужності до Державного реєстру 

потужностей операторів ринку використання 

потужності 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 

144. 99-01 Затвердження експортної потужності Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 
145. 100-01 Видача експлуатаційного дозволу на потуж-

ність операторів ринку з виробництва та обі-

гу кормів 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 
146. 100-02 Анулювання експлуатаційного дозволу для 

провадження діяльності на потужностях 

(об’єктах ) з переробки неїстівних продуктів 

тваринного походження 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 

147. 37-02 Анулювання експлуатаційного дозволу для 

операторів ринку, що провадять діяльність, 

пов’язану з виробництвом та/або зберіганням 

харчових продуктів тваринного походження 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 

148. 37-03 Поновлення дії експлуатаційного дозволу для 

операторів ринку, що провадять діяльність, 

пов’язану з виробництвом та/або зберіганням 

харчових продуктів тваринного походження 

Головне управління Держпро-

дспоживслужби в Донецькій 

області 
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149. 101-01 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки державної та 

обласної комунальної власності у разі зміни 

її цільового призначення 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

150. 102-01 Затвердження проекту землеустрою щодо ві-

дведення земельної ділянки державної та об-

ласної комунальної власності 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

151. 103-01 Надання згоди на передачу орендованої земе-

льної ділянки державної власності в суборен-

ду 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

152. 104-01 Надання права користування чужою земель-

ною ділянкою для забудови (суперфіцій) 
 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

153. 105-01 Дозвіл на розроблення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки держав-

ної власності для продажу 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

154. 106-01 Дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки держав-

ної та обласної комунальної власності у ко-

ристування 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

155. 107-01 Рішення про припинення права власності на 

земельну ділянку державної та обласної ко-

мунальної власності у разі добровільної від-

мови землевласника, землекористувача 
 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

156. 107-02 Рішення про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою держав-

ної та обласної комунальної власності у разі 

добровільної відмови землевласника, земле-

користувача 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

157. 107-03 Рішення про припинення права оренди земе-

льної ділянки державної власності або її час-

тини у разі добровільної відмови орендаря 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

158. 108-01 Рішення про продаж земельних ділянок дер-

жавної власності 
Донецька обласна державна 

адміністрація 
159. 109-01 Рішення про передачу у власність земельних 

ділянок, що перебувають у державній та об-

ласній комунальній власності 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

160. 109-02 Рішення про передачу у постійне користу-

вання земельних ділянок, що перебувають у 

державній та обласній комунальній власності 
 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

161. 109-03 Рішення про передачу в оренду земельних 

ділянок, що перебувають у державній та об-

ласній комунальній власності 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

 
 
 
 



 
 

Закінчення додатка 
 

162. 110-01 Затвердження паспорта місць видалення від-

ходів 
Донецька обласна державна 

адміністрація 
163. 111-01 Затвердження реєстрових карт об’єктів утво-

рення, оброблення та утилізації відходів. 
 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

164. 112-01 Видача сертифікатів племінних (генетичних) 

ресурсів 
Департамент агропромислово-

го розвитку та земельних від-

носин Донецької облдержад-

міністрації 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                  Ігор СТАШКЕВИЧ 

 


