
 

 

ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Проведення державної експертизи землевпорядної документації 

здійснюється з дотриманням статті 39 Закону України від 17.06.2004  

№ 1808-IV «Про державну експертизу землевпорядної документації» (із 

змінами), а саме експертиза здійснюється за рахунок коштів замовника. Розмір 

плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотки 

від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт (без ПДВ), але не 

може бути менше 20 гривень. 

Підтвердженням оплати послуги, відповідно до п. 2  Порядку справляння 

плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його 

територіальними органами платних адміністративних послуг, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835, є платіжне 

доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку. 

Таким чином, зацікавлена в проведенні експертизи особа звертається з 

клопотанням на проведення експертизи (зразок додається). До клопотання 

додаються копії договору та кошторису на виготовлення землевпорядної 

документації, завірені підписом та печаткою розробника об’єкту експертизи 

(стаття 39 Закону України «Про державну експертизи землевпорядної 

документації»). 

Документація на проведення  державної експертизи приймається через 

Центр надання адміністративних послуг м. Дніпро (ЦНАП):  

відділ ЦНАП «Правобережний»: 49051, м. Дніпро, просп. Дмитра 

Яворницького, 75, каб. 105, тел. (099) 203-09-25, (097) 807-37-07 

відділ ЦНАП «Лівобережний»: 49051, м. Дніпро,  

просп. Слобожанський, 31д, ТЦ «Наша Правда»,  

тел. (099) 602-10-02, (068) 237-52-76 

 

Документація на проведення добровільної та вибіркової державної 

експертизи приймається безпосередньо у Головному управлінні 

Держгеокадастру у Дніпропетровській області. 

 

Для подання документації на проведення  державної експертизи потрібно: 

1. Клопотання щодо проведення експертизи в 2-х примірниках,  завірені 

копії кошторису та договору в 1-му примірнику. 

2. Документ, що посвідчує особу. 

3. Довіреність (у разі необхідності). 

4. Підтвердження оплати послуги в 2-х примірниках (один з мокрою 

печаткою банка, другий копія). 

5. Землевпорядна документація. 
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Оплата послуг      з      проведення       державної експертизи 

землевпорядної документації проводиться за наступними реквізитами: 

отримувач: ГУК у Дн-кій обл/м. Дніпро/22012500, код ЄДРПОУ 37988155 

Казначейство України (ел. адм. подат.),   

рахунок отримувача: UA168999980334179879027004569 

найменування платежу: плата за надання інших адміністративних послуг, 

проведення державної експертизи землевпорядної документації. 

 


