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щодо видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення грунтового
________________________ покриву (родючого шару грунту)_____________________

Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель у

1. Найменування  
дозвільного центру, в 
якому здійснюється  
обслуговування  
суб’єктів  
господарю вання

Дозвільний центр Конотопської міської ради

2. М ісцезнаходження 
дозвільного центру

Адреса: м. Конотоп, пл. Миру, 8, к. 13

3. Інформація щодо
графіку роботи органу в 
дозвільному центрі

Вівторок
о00 » *\()()з о по 12

4. Реквізити
адміністартора (-ів) та  
представника (-ів) 
місцевого дозвільного  
органу, відповідальних, 
за видачу документа 
дозвільного характеру:

H.A. Карацюба -  головний спеціаліст Західного 
регіонального відділу здійснення державного контролю за 
використанням і охороною земель

4.1. Н ормативно-правові 
акти, якими 
регламентується видача 
документа дозвільного 
характеру

Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на 
зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару 
грунту) земельних ділянок, (затверджено наказом 
Державного комітету України по земельних ресурсах від 4 
січня 2005 р. № /, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 20 січня 2005 р. за № 70/10350)



7.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати

“

8. Строк, протягом якої 0 
видасться документ 
дозвільного характеру

не більше ЗО календарних онів з дня одержання заяви; 
у  разі необхідності проведення обстеження значних площ 
земельних ділянок, на яких планується провести зняття 
грунтового покриву (родючого шару грунту), термін 
розгляду заяви може бути продовжено за письмовою 
згодою заявника, але не більше, ніж на 10 календарних днів

9. Вичерпний перелік 
підстав для відмови у 
наданні документа 
дозвільного характеру

Неподання у  повному обсязі документів, необхідних для 
отримання дозволу на зняття та перенесення грунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) згідно переліку

10. Вичерпний перелік 
підстав для анулювання 
документа дозвільного
характеру

заяво власника земельної ділянки чи землекористувача про 
анулювання дозволу; смерть власника земельної ділянки; 
притінення діячьності юридичної особи; припинення права 
користування земельною ділянкою; зміна власника земельної 
ділянки чи землекористувача; звернення стягнення на 
земельну ділянку, яки перебуває у  власності, на вимогу 
кредитори; конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у  
власності, за рішенням суду: визнання дозволу недійсним у  
судовому порядку; невиконання умов зняття, збереження і 
використання родючого шару грунту чи порядку проведення 
рекультивації порушених земель, визначених у  проекті 
землеустрою; вико].чістання земельної ділянки способами, 
які суперечать екологічним ви могам, якщо це призводить до 
забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати 
родючості грунтів: невиконання законних розпоряджень чи 
припасів посадових осіб інспекційних органів Держкомзему; 
закін чення , перміну дії Дозволу

И. Строк дії документа 
до ;ві і і.ого характеру

встанав'їюгться відповідно до строків проведення земляних 
робіт, визначених у  проекті землеустрою

12. Необхідність у 
проведенні обстеження 
об’єкта, на який 
видається документ 
дозвільного характеру

Акт обстеження земельної ділянки, на якій планується 
проведення їемляних робіт складається державним 
інспектором з контролю за використанням і охороною 
земель. В'Оповійальним за проведення обстежень земельних 
<)і пток по .'і Конотоп с Карацюба Наталія Анатоліївна 
головну 11 спеціаліст Західного регіонального відділу 
здійснення дер.усавного контролю за використанням і 
охочої он. ; зме.іь

13. Платч’сть 
(безоплатність) 
проведення обстеження

' Обстеж сипи земельної ділянки проводиться згідно 
і Іоложанни про Держземінспекцію v Сумській області і є 
платним

У разі платності:
13.1. Нормативно-правові 

акти, на підставі яких 
стягується плата
(назва га реквізити
нормативно-правового

! акту)
і
І

1

на підстав' порядку розрахунку вартості обстеження 
земельних ділянок, затвердж'еного наказом Державної 

1 інспекції з контролю за використанням та охороною земель 
і у  Сумській оиласті від 20.07.2009р. №  17. відповідно до п. 6 
і Пор.Фку виконання земельно-кадастрових робіт та надання 

послуг на платній основі державними органами земельних 
ресурсів затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
.> країни від 01.11.2000 р. „\Ь 1619 (із змінами) та спільного 
наказу U’p-'к-Щмзему. Мінфіну та Мінекономіки від 

! 4.06.3001 Мі 9'7 298/124 "Про затвердження розмірів 
t.r.umvi д м' іьио-кадастровихробіт та послуг,

І заоес строваного в Мінюсті 10.06.2001 р. за № 579/5770 (із 
І з'.чі'омн) та наказу Цержземінспекції України 

від і 3 Ц9.?(Ю7 р. Лі? / 10.



4.2. Закони України ст. 168 Земельного кодексу України;
4.3. Акти Кабінету 

Міністрів України
-

4.4. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

-

5. Акти місцевих органів 
виконавчої в їзди  / 
органів місцевого 
самоврядуіання

'

6. Вичерпний перелік 
документів., необхідних 
для отримання 
документа дозвільного 
характеру

1. заява на отримання дозволу
2. копія документа, що посвідчує право власності чи право 
користування земельною ділянкою
3. копія паспорта громадянина (для військових - посвідчення 
офіцера); юридичних осіб - копія свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи, копія статуту (положення), 
інформація про прізвища, ім'я та по батькові керівника 
(заступника/, а також особи, відповідальної за додержання 
умов зняття, збереження і використання родючого шару 
грунту, їх номери телефонів; представників - копія 
паспорта громадянина (посвідчення офіцера), довіреність 
на отримання дозволу. інформація щодо прізвища, ім'я та 
по батькові особи, відповідальної за додержання умов 
зняття збереження і використання родючого шару грунту, 
її номер телефону);
4. проект землеустрою із зазначенням його розробника, 
копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою, у  якому 
повинні бути визначені умови зняття, збереження і 
використання родючого шару грунту та порядок 
проведення рекультивації порушених земель;
5. копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;
6. копія договору на виконання земляних робіт (у разі, якщо 
заявник уклав договір на зняття та перенесення грунтового 
покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки з іншою 
фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім'я та по 
батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, 
збереження і використання родючого шару грунту. її номер 
телефону;
7. копія документа, іцо підтверджує сплату коштів за 
відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).
8. Акт обстеження земельної ділянки, на якій планується 
проведення земля/Шх робіт (обстеження земельних ділянок

; проводиться на підставі п. 3.9 положення про Державну 
інспекцію з контролю за використанням і охороною земель у  
Сумській області затвердженого наказом Державної 
інспекції з контрою за використанням і охороною земель від 
27.01.2009 р. № 13)

7. Платність
(безоплатність) видачі 
документа дозвільного 
характеру

Дозвіл не зняття та перенесення ґрунтового покриву 
(родючого шару грунту) видається безоплатно

У разі платності :
7.1. Нормативно-правові 

акти, на підставі яких 
стягується плата

; • -

І

7.2. Розмір плати і —



13.2. Розмір плати 
проведення обстеження

Визначається окремо по кожному конкретному випадку

13.3. Розрахункові рахунки 
для внесення плати

Держземінспекція у Сумській області 
м. Суми, вул. Кірова, 25, к. 904, тел. 27-53-60 
Рахунок 35223003002320 в ГУДКУ у Сумській області 
МФО 837012 код 33813299

14. Примітки -


