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Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради  

м.Полтава, вул. Соборності, 36, тел.  (0532)60-63-70, (0532) 56-15-56, (0532) 52-56-10, 

E-mail  upravlinnya@cnap-pl.gov.ua, ЄДРПОУ 39779718 

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Управління адміністративних 

послуг Полтавської міської ради 

Оригінал : Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради 

№ 

п/п 

Назва адміністративної  послуги 

1 2 

Розділ 1. Управління з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Полтавської міської ради 

1. Оформлення паспорту прив’язки для стаціонарної тимчасової споруди для здійснення 

підприємницької діяльності. 

2. Оформлення паспорту прив’язки для пересувної тимчасової споруди для здійснення 

підприємницької діяльності.      

3. Оформлення паспорту прив’язки для виносних столиків у визначених місцях 

(майданчиках) сезонного використання для здійснення підприємницької діяльності.      

4. Продовження терміну дії паспорту прив’язки стаціонарної тимчасової   споруди  для 

здійснення підприємницької діяльності. 

5. Продовження терміну дії паспорту прив’язки пересувної тимчасової   споруди  для 

здійснення підприємницької діяльності. 

6. Продовження терміну дії паспорту прив’язки для виносних столиків у визначених місцях 

(майданчиках) сезонного використання для здійснення підприємницької діяльності.  

7. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування об'єкту. 

8. 

 

Присвоєння адреси об'єктам будівництва після отримання права на виконання 

будівельних робіт або після прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію. 
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9. Зміна адреси об'єкту нерухомого майна у разі об'єднання, поділу об'єкта нерухомого 

майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна.  

10. Зміна адреси об'єкту нерухомого майна з метою упорядкування нумерації об'єктів 

нерухомого майна. 

11. Надання інформації/довідки про найменування /перейменування елементів міського 

середовища для фізичних осіб. 

12. Надання інформації/довідки про найменування /перейменування елементів міського 

середовища для юридичних осіб. 

Розділ 2. Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому 

13.  Оформлення актів прийому-передачі житла фізичним і юридичним особам  для 

подальшого замовлення ними інформаційної довідки з державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

Розділ 3. Управління освіти і науки Полтавської міської ради 

14. Надання довідки про володіння державною мовою або розуміння її в обсязі, достатньому 

для спілкування особам, які приймають громадянство України. 

15. Надання довідок щодо стажу роботи, архівних довідок з кадрових питань. 

16. Видача направлення в дошкільні навчальні заклади (групи) компенсуючого типу.  

17. Видача направлення до інклюзивної групи закладу дошкільної освіти. 

18. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18-річного віку.  

Розділ 4. Департамент культури, молоді та спорту  Полтавської міської ради 

19. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з  багатодітної сім'ї у 

зв'язку з досягненням дитиною 6 річного віку (первинне звернення щодо реєстрації 

багатодітної сім’ї). 

20. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з  багатодітної сім'ї у 

зв'язку з досягненням дитиною 6 річного віку. 

21. Вклеювання нової фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з 

досягненням  дитиною 14-річного віку. 

22. Продовження строку дії  посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень 

дитини  з  багатодітної сім'ї у зв'язку з народженням дитини.  

23. Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини 

з  багатодітної сім'ї у зв'язку з навчанням дитини. 

24. Видача  посвідчень  батьків багатодітної сім'ї у разі втрати.  
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25. Видача  посвідчень  батьків багатодітної сім'ї або пошкодження.  

26. Видача  посвідчень  дитини з  багатодітної сім'ї у разі втрати.  

27. Видача  посвідчень  дитини з  багатодітної сім'ї у разі пошкодження.  

28. Видача посвідчень батьків у зв’язку з розлученням. 

29. Видача посвідчень батьків у зв’язку з одруженням. 

30. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї у зв’язку зі смертю чоловіка  

31. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї у зв’язку зі смертю дружини. 

32. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї у зв’язку зі зміною прізвища, ім’я, по-

батькові. 

33. Видача посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку зі зміною прізвища, ім’я, по-

батькові. 

34. Видача довідки про те, що за місцем реєстрації батька посвідчення батьків багатодітної 

сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї не видавалися. 

35. Видача довідки про те, що за місцем реєстрації матері посвідчення батьків багатодітної 

сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї не видавалися. 

36. Видача довідки про те, що дитина не зареєстрована у банку даних міста Полтава для 

здійснення часткового відшкодування вартості путівки за рахунок бюджетних коштів за 

надані послуги з оздоровлення та відпочинку. 

37. Реєстрація у банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних 

коштів. 

38. Направлення на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

39. Організація заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам 

оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які 

виховуються в сім’ях з дітьми в м. Полтава. 

Розділ 5. Управління реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 

Департаменту з питання реєстрації Полтавської міської ради 

40. Реєстрація місця проживання. 

41. Реєстрація місця проживання малолітньої дитини. 

42. Зняття з реєстрації місця проживання. 

43. Зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини. 
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/402-vidacha-posvidchen-batkiv-bagatoditnoji-sim-ji-u-zv-yazku-zi-smertyu-cholovika-druzhini
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/403-vidacha-posvidchen-batkiv-bagatoditnoji-sim-ji-ta-posvidchen-ditini-z-bagatoditnoji-sim-ji-u-zv-yazku-zi-zminoyu-prizvishcha-im-ya-po-batkovi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/403-vidacha-posvidchen-batkiv-bagatoditnoji-sim-ji-ta-posvidchen-ditini-z-bagatoditnoji-sim-ji-u-zv-yazku-zi-zminoyu-prizvishcha-im-ya-po-batkovi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/403-vidacha-posvidchen-batkiv-bagatoditnoji-sim-ji-ta-posvidchen-ditini-z-bagatoditnoji-sim-ji-u-zv-yazku-zi-zminoyu-prizvishcha-im-ya-po-batkovi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/403-vidacha-posvidchen-batkiv-bagatoditnoji-sim-ji-ta-posvidchen-ditini-z-bagatoditnoji-sim-ji-u-zv-yazku-zi-zminoyu-prizvishcha-im-ya-po-batkovi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/399-vidacha-dovidki-pro-te-shcho-za-mistsem-reestratsiji-batka-abo-materi-posvidchennya-batkiv-bagatoditnoji-sim-ji-ta-posvidchennya-ditini-z-bagatoditnoji-sim-ji-ne-vidavalisya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/399-vidacha-dovidki-pro-te-shcho-za-mistsem-reestratsiji-batka-abo-materi-posvidchennya-batkiv-bagatoditnoji-sim-ji-ta-posvidchennya-ditini-z-bagatoditnoji-sim-ji-ne-vidavalisya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/399-vidacha-dovidki-pro-te-shcho-za-mistsem-reestratsiji-batka-abo-materi-posvidchennya-batkiv-bagatoditnoji-sim-ji-ta-posvidchennya-ditini-z-bagatoditnoji-sim-ji-ne-vidavalisya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/399-vidacha-dovidki-pro-te-shcho-za-mistsem-reestratsiji-batka-abo-materi-posvidchennya-batkiv-bagatoditnoji-sim-ji-ta-posvidchennya-ditini-z-bagatoditnoji-sim-ji-ne-vidavalisya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/400-vidacha-dovidki-pro-te-shcho-ditina-ne-zareestrovana-u-banku-danikh-ditej-mista-poltava-dlya-zdijsnennya-chastkovogo-vidshkoduvannya-vartosti-putivki-za-rakhunok-byudzhetnikh-koshtiv-za-nadani-poslugi-z-ozdorovlennya-ta-vidpochinku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/400-vidacha-dovidki-pro-te-shcho-ditina-ne-zareestrovana-u-banku-danikh-ditej-mista-poltava-dlya-zdijsnennya-chastkovogo-vidshkoduvannya-vartosti-putivki-za-rakhunok-byudzhetnikh-koshtiv-za-nadani-poslugi-z-ozdorovlennya-ta-vidpochinku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/400-vidacha-dovidki-pro-te-shcho-ditina-ne-zareestrovana-u-banku-danikh-ditej-mista-poltava-dlya-zdijsnennya-chastkovogo-vidshkoduvannya-vartosti-putivki-za-rakhunok-byudzhetnikh-koshtiv-za-nadani-poslugi-z-ozdorovlennya-ta-vidpochinku


44. Реєстрація місця перебування. 

Розділ 6. Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру 

45. Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності. 

46. Рішення про надання земельних ділянок, передачу в користування та продовження права 

користування земельними ділянками. 

47. Видача договору оренди землі. 

Розділ 7.Інспекція по контролю за благоустроєм,економічнимта санітарним станом міста 

виконавчого комітету Полтавської міської ради 

48. Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою. 

49. Погодження поточних  та  перспективних  планів роботи підприємств, установ 

та  організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання 

природних ресурсів. 

50. Погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінка впливів  на навколишнє 

середовище » робочого проекту. 

Розділ 8. Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної 

державної адміністрації 

51. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської 

області. 

52.  Анулювання (переоформлення) дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза 

межами населених пунктів Полтавської області. 

 

Розділ 9. Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації 

53. Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок. 

54. Дозвіл на проведення робіт на пам’ятниках місцевого значення (крім пам’яток 

археології), їх територіях та в зонах охорони. 

55. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних 

перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може 

позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони. 

56. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками 

чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або 

управління. 

 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/260-reestratsiya-mistsya-perebuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/rishennia-pro-prodazh-zemelnykh-dilianok-komunalnoi-vlasnosti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/rishennia-pro-nadannia-zemelnykh-dilianok-peredachu-v-korystuvannia-ta-prodovzhennia-prava-korystuvannia-zemelnymy-diliankamy
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/rishennia-pro-nadannia-zemelnykh-dilianok-peredachu-v-korystuvannia-ta-prodovzhennia-prava-korystuvannia-zemelnymy-diliankamy
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/354-vidacha-dogovoru-orendi-zemli
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/vydacha-dozvolu-pro-porushennia-obiektiv-blahoustroiu
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/130-pogodzhennya-potochnikh-ta-perspektivnikh-planiv-roboti-pidpriemstv-ustanov-i-organizatsij-z-pitan-okhoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-i-vikoristannya-prirodnikh-resursiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/130-pogodzhennya-potochnikh-ta-perspektivnikh-planiv-roboti-pidpriemstv-ustanov-i-organizatsij-z-pitan-okhoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-i-vikoristannya-prirodnikh-resursiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/130-pogodzhennya-potochnikh-ta-perspektivnikh-planiv-roboti-pidpriemstv-ustanov-i-organizatsij-z-pitan-okhoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-i-vikoristannya-prirodnikh-resursiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/131-pogodzhennya-zayavi-pro-namiri-u-skladi-rozdilu-otsinki-vpliviv-na-navkolishne-prirodne-seredovishche-ovns
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/131-pogodzhennya-zayavi-pro-namiri-u-skladi-rozdilu-otsinki-vpliviv-na-navkolishne-prirodne-seredovishche-ovns
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvylni-organi/172-upravlinnya-infrastrukturi-ta-turizmu-poltavskoji-oblasnoji-derzhavnoji-administratsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvylni-organi/172-upravlinnya-infrastrukturi-ta-turizmu-poltavskoji-oblasnoji-derzhavnoji-administratsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/173-dozvil-na-rozmishchennya-zovnishnoji-reklami-poza-mezhami-naselenikh-punktiv-poltavskoji-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/173-dozvil-na-rozmishchennya-zovnishnoji-reklami-poza-mezhami-naselenikh-punktiv-poltavskoji-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/443-anulyuvannya-pereoformlennya-dozvolu-na-rozmishchennya-zovnishnoji-reklami-poza-mezhami-naselenikh-punktiv-poltavskoji-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/443-anulyuvannya-pereoformlennya-dozvolu-na-rozmishchennya-zovnishnoji-reklami-poza-mezhami-naselenikh-punktiv-poltavskoji-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvylni-organi/19-upravlinnya-kulturi-poltavskoji-oblderzhadministratsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/reiestratsiia-dozvoliv-na-provedennia-arkheolohichnykh-rozvidok-rozkopok
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-provedennia-robit-na-pamiatkakh-mistsevoho-znachennia-krim-pamiatok-arkheolohii-ikh-terytoriiakh-ta-v-zonakh-okhorony
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-provedennia-robit-na-pamiatkakh-mistsevoho-znachennia-krim-pamiatok-arkheolohii-ikh-terytoriiakh-ta-v-zonakh-okhorony
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/pohodzhennia-prohram-ta-proektiv-mistobudivnykh-arkhitekturnykh-i-landshaftnykh-peretvoren-melioratyvnykh-shliakhovykh-zemelnykh-robit-realizatsiia-iakykh-mozhe-poznachatysia-na-stani-pamiatok-mistsevoho-znachennia-ikh-terytorii-i-zon-okhorony
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/pohodzhennia-prohram-ta-proektiv-mistobudivnykh-arkhitekturnykh-i-landshaftnykh-peretvoren-melioratyvnykh-shliakhovykh-zemelnykh-robit-realizatsiia-iakykh-mozhe-poznachatysia-na-stani-pamiatok-mistsevoho-znachennia-ikh-terytorii-i-zon-okhorony
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/pohodzhennia-prohram-ta-proektiv-mistobudivnykh-arkhitekturnykh-i-landshaftnykh-peretvoren-melioratyvnykh-shliakhovykh-zemelnykh-robit-realizatsiia-iakykh-mozhe-poznachatysia-na-stani-pamiatok-mistsevoho-znachennia-ikh-terytorii-i-zon-okhorony
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/pohodzhennia-vidchuzhennia-abo-peredachi-pamiatok-mistsevoho-znachennia-ikhnimy-vlasnykamy-chy-upovnovazhenymy-nymy-orhanamy-inshymy-osobamy-u-volodinnia-korystuvannia-abo-upravlinnia
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/pohodzhennia-vidchuzhennia-abo-peredachi-pamiatok-mistsevoho-znachennia-ikhnimy-vlasnykamy-chy-upovnovazhenymy-nymy-orhanamy-inshymy-osobamy-u-volodinnia-korystuvannia-abo-upravlinnia
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/pohodzhennia-vidchuzhennia-abo-peredachi-pamiatok-mistsevoho-znachennia-ikhnimy-vlasnykamy-chy-upovnovazhenymy-nymy-orhanamy-inshymy-osobamy-u-volodinnia-korystuvannia-abo-upravlinnia


Розділ 10. Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації 

57. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами. 

58. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами. 

59. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

60. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Розділ 11. Управління Держпраці у Полтавській області 

61. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 

питань охорони праці. 

62. Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі 

загального користування. 

63. Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних 

засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального 

користування. 

64. Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не 

підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. 

65. Видача свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового 

призначення. 

66. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

67. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

Розділ 12. Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській 

області 

68. Реєстрація декларації  про готовність об’єкта до експлуатації. 

69. Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 

70. Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. 

71. Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvylni-organi/19-upravlinnya-kulturi-poltavskoji-oblderzhadministratsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvylni-organi/19-upravlinnya-kulturi-poltavskoji-oblderzhadministratsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/vydacha-dozvolu-na-vykydy-zabrudniuiuchykh-rechovyn-v-atmosferne-povitria-statsionarnymy-dzherelamy
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/vydacha-dozvolu-na-vykydy-zabrudniuiuchykh-rechovyn-v-atmosferne-povitria-statsionarnymy-dzherelamy
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-spetsialne-vykorystannia-pryrodnykh-resursiv-u-mezhakh-terytorii-ta-obiektiv-pryrodno-zapovidnoho-fondu
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-spetsialne-vykorystannia-pryrodnykh-resursiv-u-mezhakh-terytorii-ta-obiektiv-pryrodno-zapovidnoho-fondu
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvylni-organi/21-upravlinnya-derzhpratsi-u-poltavskij-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/99-reestratsiya-deklaratsiji-vidpovidnosti-materialno-tekhnichnoji-bazi-vimogam-zakonodavstva-z-okhoroni-pratsi-ta-promislovoji-bezpeki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/99-reestratsiya-deklaratsiji-vidpovidnosti-materialno-tekhnichnoji-bazi-vimogam-zakonodavstva-z-okhoroni-pratsi-ta-promislovoji-bezpeki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/98-vidomcha-reestratsiya-velikotonnazhnikh-ta-inshikh-tekhnologichnikh-transportnikh-zasobiv-shcho-ne-pidlyagayut-ekspluatatsiji-na-vulichno-dorozhnij-merezhi-zagalnogo-koristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/98-vidomcha-reestratsiya-velikotonnazhnikh-ta-inshikh-tekhnologichnikh-transportnikh-zasobiv-shcho-ne-pidlyagayut-ekspluatatsiji-na-vulichno-dorozhnij-merezhi-zagalnogo-koristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/98-vidomcha-reestratsiya-velikotonnazhnikh-ta-inshikh-tekhnologichnikh-transportnikh-zasobiv-shcho-ne-pidlyagayut-ekspluatatsiji-na-vulichno-dorozhnij-merezhi-zagalnogo-koristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/435-perereestratsiya-velikotonnazhnikh-ta-inshikh-tekhnologichnikh-transportnikh-zasobiv-shcho-ne-pidlyagayut-ekspluatatsiji-na-vulichno-dorozhnij-merezhi-zagalnogo-koristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/435-perereestratsiya-velikotonnazhnikh-ta-inshikh-tekhnologichnikh-transportnikh-zasobiv-shcho-ne-pidlyagayut-ekspluatatsiji-na-vulichno-dorozhnij-merezhi-zagalnogo-koristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/435-perereestratsiya-velikotonnazhnikh-ta-inshikh-tekhnologichnikh-transportnikh-zasobiv-shcho-ne-pidlyagayut-ekspluatatsiji-na-vulichno-dorozhnij-merezhi-zagalnogo-koristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/436-znyattya-z-obliku-velikotonnazhnikh-ta-inshikh-tekhnologichnikh-transportnikh-zasobiv-shcho-ne-pidlyagayut-ekspluatatsiji-na-vulichno-dorozhnij-merezhi-zagalnogo-koristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/436-znyattya-z-obliku-velikotonnazhnikh-ta-inshikh-tekhnologichnikh-transportnikh-zasobiv-shcho-ne-pidlyagayut-ekspluatatsiji-na-vulichno-dorozhnij-merezhi-zagalnogo-koristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/307-vidacha-svidotstva-na-pridbannya-i-zberigannya-vibukhovikh-materialiv-promislovogo-priznachennya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/307-vidacha-svidotstva-na-pridbannya-i-zberigannya-vibukhovikh-materialiv-promislovogo-priznachennya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/vydacha-pereoformlennia-vydacha-dublikativ-anuliuvannia-dozvolu-na-vykonannia-robit-pidvyshchenoi-nebezpeky-ta-na-ekspluatatsiiu-zastosuvannia-mashyn-mekhanizmiv-ustatkovannia-pidvyshchenoi-nebezpeky
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/vydacha-pereoformlennia-vydacha-dublikativ-anuliuvannia-dozvolu-na-vykonannia-robit-pidvyshchenoi-nebezpeky-ta-na-ekspluatatsiiu-zastosuvannia-mashyn-mekhanizmiv-ustatkovannia-pidvyshchenoi-nebezpeky
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/263-analyuvannya-dozvolu-na-vikonannya-robit-pidvishchenoji-nebezpeki-ta-na-ekspluatatsiyu-zastosuvannya-mashin-mekhanizmiv-ustatkuvannya-pidvishchenoji-nebezpeki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/263-analyuvannya-dozvolu-na-vikonannya-robit-pidvishchenoji-nebezpeki-ta-na-ekspluatatsiyu-zastosuvannya-mashin-mekhanizmiv-ustatkuvannya-pidvishchenoji-nebezpeki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/administratyvni-posluhy-2/53-departament-derzhavnoji-arkhitekturno-budivelnoji-inspektsiji-u-poltavskij-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/administratyvni-posluhy-2/53-departament-derzhavnoji-arkhitekturno-budivelnoji-inspektsiji-u-poltavskij-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/109-reestratsiya-deklaratsiji-pro-gotovnist-ob-ekta-do-ekspluatatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/110-vnesennya-zmin-do-deklaratsiji-pro-gotovnist-ob-ekta-do-ekspluatatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/419-reestratsiya-povidomlennya-pro-pochatok-vikonannya-pidgotovchikh-robit
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/424-vnesennya-zmin-do-povidomlennya-pro-pochatok-vikonannya-budivelnikh-robit


72. Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт. 

73. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт. 

74. Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт. 

75. Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт. 

76. Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою 

замовника. 

77. Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою 

замовника. 

Розділ 13. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області 

78. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

Розділ 14.  Полтавське міськрайонне управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Полтавській області 

79. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

Розділ 15. Київський районний відділ у м.Полтаві 

Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області 

80. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм вперше після досягнення 14-річного віку. 

81. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному 

реєстрі фізичних осіб-платників податків. 

82. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжки). 

83. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки). 

84. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України (у формі 

картки). 

85. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 

року (у формі книжечки). 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/106-vnesennya-zmin-do-deklaratsiji-pro-pochatok-vikonannya-pidgotovchikh-robit
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/423-reestratsiya-povidomlennya-pro-pochatok-vikonannya-budivelnikh-robit
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/424-vnesennya-zmin-do-povidomlennya-pro-pochatok-vikonannya-budivelnikh-robit
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/425-vnesennya-zmin-do-deklaratsiji-pro-pochatok-vikonannya-budivelnikh-robit
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/421-skasuvannya-povidomlennya-pro-pochatok-vikonannya-pidgotovchikh-robit-za-zayavoyu-zamovnika
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/421-skasuvannya-povidomlennya-pro-pochatok-vikonannya-pidgotovchikh-robit-za-zayavoyu-zamovnika
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/426-skasuvannya-povidomlennya-pro-pochatok-vikonannya-buivlnikh-robit-za-zayavoyu-zamovnika
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/426-skasuvannya-povidomlennya-pro-pochatok-vikonannya-buivlnikh-robit-za-zayavoyu-zamovnika
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/administratyvni-posluhy-2/52-golovne-upravlinnya-derzhavnoji-sluzhbi-ukrajini-z-nadzvichajnikh-situatsij-u-poltavskij-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/administratyvni-posluhy-2/52-golovne-upravlinnya-derzhavnoji-sluzhbi-ukrajini-z-nadzvichajnikh-situatsij-u-poltavskij-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/129-reestratsiya-deklaratsiji-vidpovidnosti-materialno-tekhnichnoji-bazi-sub-ekta-gospodaryuvannya-vimogam-zakonodavstva-z-pitan-pozhezhnoji-bezpeki-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/129-reestratsiya-deklaratsiji-vidpovidnosti-materialno-tekhnichnoji-bazi-sub-ekta-gospodaryuvannya-vimogam-zakonodavstva-z-pitan-pozhezhnoji-bezpeki-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/225-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-pislya-dosyagnennya-14-richnogo-viku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/225-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-pislya-dosyagnennya-14-richnogo-viku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/431-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-osobi-u-vitsi-z-14-do-18-rokiv-z-odnochasnoyu-reestratsieyu-u-derzhavnomu-reestri-fizichnikh-osib-platnikiv-podatkiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/431-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-osobi-u-vitsi-z-14-do-18-rokiv-z-odnochasnoyu-reestratsieyu-u-derzhavnomu-reestri-fizichnikh-osib-platnikiv-podatkiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/431-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-osobi-u-vitsi-z-14-do-18-rokiv-z-odnochasnoyu-reestratsieyu-u-derzhavnomu-reestri-fizichnikh-osib-platnikiv-podatkiv


86. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон  з 

безконтактним електронним носієм. 

87. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого. 

88. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном. 

89. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 

громадянином 25- і 45-річного віку. 

Розділ 16. Подільський районний відділ у м.Полтаві 

Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області 

90. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм вперше після досягнення 14-річного віку. 

91. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному 

реєстрі фізичних осіб-платників податків. 

92. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжки). 

93. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки). 

94. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України (у формі картки). 

95. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року 

(у формі книжечки). 

96. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон  з 

безконтактним електронним носієм. 

97. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого. 

98. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном. 

99. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 

громадянином 25- і 45-річного віку. 

 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/144-vkleyuvannya-do-pasporta-gromadyanina-ukrajini-fotokartki-pri-dosyagnenni-gromadyaninom-25-i-45-richnogo-viku-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/144-vkleyuvannya-do-pasporta-gromadyanina-ukrajini-fotokartki-pri-dosyagnenni-gromadyaninom-25-i-45-richnogo-viku-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/225-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-pislya-dosyagnennya-14-richnogo-viku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/225-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-pislya-dosyagnennya-14-richnogo-viku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/431-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-osobi-u-vitsi-z-14-do-18-rokiv-z-odnochasnoyu-reestratsieyu-u-derzhavnomu-reestri-fizichnikh-osib-platnikiv-podatkiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/431-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-osobi-u-vitsi-z-14-do-18-rokiv-z-odnochasnoyu-reestratsieyu-u-derzhavnomu-reestri-fizichnikh-osib-platnikiv-podatkiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/431-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-osobi-u-vitsi-z-14-do-18-rokiv-z-odnochasnoyu-reestratsieyu-u-derzhavnomu-reestri-fizichnikh-osib-platnikiv-podatkiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/144-vkleyuvannya-do-pasporta-gromadyanina-ukrajini-fotokartki-pri-dosyagnenni-gromadyaninom-25-i-45-richnogo-viku-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/144-vkleyuvannya-do-pasporta-gromadyanina-ukrajini-fotokartki-pri-dosyagnenni-gromadyaninom-25-i-45-richnogo-viku-2


Розділ 17. Шевченківський районний відділ у м.Полтаві 

Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області 

100. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм вперше після досягнення 14-річного віку. 

101. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному 

реєстрі фізичних осіб-платників податків. 

102. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжки). 

103. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки). 

104. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України (у формі картки). 

105. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року 

(у формі книжечки). 

106. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон  з 

безконтактним електронним носієм. 

107. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого. 

108. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном. 

109. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 

25- і 45-річного віку. 

Розділ 18. Відділ у м.Полтаві міськрайонного управління у Полтавському районі 

та м. Полтаві ГУ Держгеокадастру у Полтавській області 

110. Державна реєстрація земельної ділянки з видачою витягу з Державного земельного 

кадастру. 

111. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку з видачою витягу. 

112. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної 

ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачою витягу. 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/225-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-pislya-dosyagnennya-14-richnogo-viku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/225-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-pislya-dosyagnennya-14-richnogo-viku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/431-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-osobi-u-vitsi-z-14-do-18-rokiv-z-odnochasnoyu-reestratsieyu-u-derzhavnomu-reestri-fizichnikh-osib-platnikiv-podatkiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/431-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-osobi-u-vitsi-z-14-do-18-rokiv-z-odnochasnoyu-reestratsieyu-u-derzhavnomu-reestri-fizichnikh-osib-platnikiv-podatkiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/431-oformlennya-i-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajini-z-bezkontaktnim-elektronnim-nosiem-vpershe-osobi-u-vitsi-z-14-do-18-rokiv-z-odnochasnoyu-reestratsieyu-u-derzhavnomu-reestri-fizichnikh-osib-platnikiv-podatkiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/144-vkleyuvannya-do-pasporta-gromadyanina-ukrajini-fotokartki-pri-dosyagnenni-gromadyaninom-25-i-45-richnogo-viku-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/144-vkleyuvannya-do-pasporta-gromadyanina-ukrajini-fotokartki-pri-dosyagnenni-gromadyaninom-25-i-45-richnogo-viku-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/111-derzhavna-reestratsiya-zemelnoji-dilyanki-z-vidacheyu-vityagu-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/111-derzhavna-reestratsiya-zemelnoji-dilyanki-z-vidacheyu-vityagu-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/135-vnesennya-do-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-vidomostej-zmin-do-nikh-pro-zemli-v-mezhakh-teritorij-administrativno-teritorialnikh-odinits-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/135-vnesennya-do-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-vidomostej-zmin-do-nikh-pro-zemli-v-mezhakh-teritorij-administrativno-teritorialnikh-odinits-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/113-vnesennya-do-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-vidomostej-pro-mezhi-chastini-zemelnoji-dilyanki-na-yaku-poshiryuyutsya-prava-suborendi-servitutu-z-vidacheyu-vityagu
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/113-vnesennya-do-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-vidomostej-pro-mezhi-chastini-zemelnoji-dilyanki-na-yaku-poshiryuyutsya-prava-suborendi-servitutu-z-vidacheyu-vityagu


113. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в 

межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачою витягу. 

114. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачою витягу. 

115. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, з видачою витягу. 

116. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, 

допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачою витягу. 

117. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних 

одиниць. 

118. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про обмеження у використанні земель. 

119. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку. 

120. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять 

узагальнену інформацію про землі (території). 

121. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з 

картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану). 

122. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду 

документації із землеустрою. 

123. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх 

за власниками земель, землекористувачами, угіддями. 

124. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки. 

125. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність 

у Державному земельного кадастрі відомостей про одержання у власність земельної 

ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового 

призначення (використання). 

126. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що 

створюються під час ведення Державного земельного кадастру. 

127. Видача висновку про погодження документації із землеустрою. 

 

Розділ 19. Головне Управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/135-vnesennya-do-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-vidomostej-zmin-do-nikh-pro-zemli-v-mezhakh-teritorij-administrativno-teritorialnikh-odinits-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/135-vnesennya-do-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-vidomostej-zmin-do-nikh-pro-zemli-v-mezhakh-teritorij-administrativno-teritorialnikh-odinits-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/137-derzhavna-reestratsiya-obmezhen-u-vikoristanni-zemel-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/136-vnesennya-do-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-vidomostej-pro-obmezhennya-u-vikoristanni-zemel-vstanovleni-zakonami-ta-prijnyatimi-vidpovidno-do-nikh-normativno-pravovimi-aktami-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/136-vnesennya-do-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-vidomostej-pro-obmezhennya-u-vikoristanni-zemel-vstanovleni-zakonami-ta-prijnyatimi-vidpovidno-do-nikh-normativno-pravovimi-aktami-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/136-vnesennya-do-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-vidomostej-pro-obmezhennya-u-vikoristanni-zemel-vstanovleni-zakonami-ta-prijnyatimi-vidpovidno-do-nikh-normativno-pravovimi-aktami-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/134-vipravlennya-tekhnichnoji-pomilki-u-vidomostyakh-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-dopushchenoji-organom-shcho-zdijsnyue-jogo-vedennya-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/134-vipravlennya-tekhnichnoji-pomilki-u-vidomostyakh-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-dopushchenoji-organom-shcho-zdijsnyue-jogo-vedennya-z-vidacheyu-vityagu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/124-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-vityagu-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-pro-zemli-v-mezhakh-teritoriji-administrativno-teritorialnikh-odinits
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/124-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-vityagu-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-pro-zemli-v-mezhakh-teritoriji-administrativno-teritorialnikh-odinits
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/124-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-vityagu-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-pro-zemli-v-mezhakh-teritoriji-administrativno-teritorialnikh-odinits
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/126-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-vityagu-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-pro-obmezhennya-u-vikoristanni-zemel
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/126-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-vityagu-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-pro-obmezhennya-u-vikoristanni-zemel
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/125-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-vityagu-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-pro-zemelnu-dilyanku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/125-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-vityagu-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-pro-zemelnu-dilyanku
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/118-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-dovidki-shcho-mistit-uzagalnenu-informatsiyu-pro-zemli-teritoriji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/118-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-dovidki-shcho-mistit-uzagalnenu-informatsiyu-pro-zemli-teritoriji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/119-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-vikopiyuvan-z-kadastrovoji-karti-planu-ta-inshoji-kartografichnoji-dokumentatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/119-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-vikopiyuvan-z-kadastrovoji-karti-planu-ta-inshoji-kartografichnoji-dokumentatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/308-vidacha-vidomostej-z-dokumentatsiji-iz-zemleustroyu-shcho-vklyuchena-do-derzhavnogo-fondu-dokumentatsiji-iz-zemleustroyu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/308-vidacha-vidomostej-z-dokumentatsiji-iz-zemleustroyu-shcho-vklyuchena-do-derzhavnogo-fondu-dokumentatsiji-iz-zemleustroyu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/122-vidacha-dovidki-z-derzhavnoji-statistichnoji-zvitnosti-pro-nayavnist-zemel-ta-rozpodil-jikh-za-vlasnikami-zemel-zemlekoristuvachami-ugiddyami
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/122-vidacha-dovidki-z-derzhavnoji-statistichnoji-zvitnosti-pro-nayavnist-zemel-ta-rozpodil-jikh-za-vlasnikami-zemel-zemlekoristuvachami-ugiddyami
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/123-vidacha-vityagu-z-tekhnichnoji-dokumentatsiji-pro-normativno-groshovu-otsinku-zemelnoji-dilyanki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/123-vidacha-vityagu-z-tekhnichnoji-dokumentatsiji-pro-normativno-groshovu-otsinku-zemelnoji-dilyanki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/120-vidacha-dovidki-pro-nayavnist-u-derzhavnomu-zemelnomu-kadastri-vidomostej-pro-oderzhannya-u-vlasnist-zemelnoji-dilyanki-u-mezhakh-norm-bezoplatnoji-privatizatsiji-za-pevnim-vidom-jiji-tsilovogo-priznachennya-vikoristannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/120-vidacha-dovidki-pro-nayavnist-u-derzhavnomu-zemelnomu-kadastri-vidomostej-pro-oderzhannya-u-vlasnist-zemelnoji-dilyanki-u-mezhakh-norm-bezoplatnoji-privatizatsiji-za-pevnim-vidom-jiji-tsilovogo-priznachennya-vikoristannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/120-vidacha-dovidki-pro-nayavnist-u-derzhavnomu-zemelnomu-kadastri-vidomostej-pro-oderzhannya-u-vlasnist-zemelnoji-dilyanki-u-mezhakh-norm-bezoplatnoji-privatizatsiji-za-pevnim-vidom-jiji-tsilovogo-priznachennya-vikoristannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/120-vidacha-dovidki-pro-nayavnist-u-derzhavnomu-zemelnomu-kadastri-vidomostej-pro-oderzhannya-u-vlasnist-zemelnoji-dilyanki-u-mezhakh-norm-bezoplatnoji-privatizatsiji-za-pevnim-vidom-jiji-tsilovogo-priznachennya-vikoristannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/455-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-kopij-dokumentiv-shcho-stvoryuyutsya-pid-chas-vedennya-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/455-nadannya-vidomostej-z-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-u-formi-kopij-dokumentiv-shcho-stvoryuyutsya-pid-chas-vedennya-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/308-vidacha-vidomostej-z-dokumentatsiji-iz-zemleustroyu-shcho-vklyuchena-do-derzhavnogo-fondu-dokumentatsiji-iz-zemleustroyu-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvilni-orhany/22-golovne-upravlinnya-derzhspozhivsluzhbi-v-poltavskij-oblasti


128. Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з 

виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження  

129. Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, 

діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.  

130. Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та 

іншими джерелами іонізуючого випромінювання  

Розділ 20. Управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції в 

Полтавській області 

131. Видача погодження маршруту руху транспортного  засобу під час дорожнього 

перевезення небезпечних вантажів. 

132. Видача дублікату погодження (у разі його втрати або пошкодження) маршруту руху 

транспортного  засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. 

133. Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні 

параметри якого перевищують нормативні. 

134. Видача дублікату дозволу (у разі його втрати або пошкодження) на на участь у 

дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого 

перевищують нормативні. 

Розділ 21.Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства 

135. Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових у цілях, пов'язаних з 

веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного користувача. 

136. Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових у 

цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного 

користувача. 

137. Отримання дублікату дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових 

у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного 

користувача. 

138. Анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових у цілях, 

пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного користувача. 

139. Продовження дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових у цілях, 

пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного 

користувача. 

140. Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного 

користування  (лісорубний квиток). 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/ekspluatatsiinyi-dozvil-dlia-operatoriv-rynku-shcho-provodiat-diialnist-z-vyrobnytstva-ta-abo-zberihannia-kharchovykh-produktiv-tvarynnoho-pokhodzhennia
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/ekspluatatsiinyi-dozvil-dlia-operatoriv-rynku-shcho-provodiat-diialnist-z-vyrobnytstva-ta-abo-zberihannia-kharchovykh-produktiv-tvarynnoho-pokhodzhennia
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/133-dozvil-na-provedennya-bud-yakikh-diagnostichnikh-eksperementalnikh-viprobuvalnikh-vimiryuvalnikh-robit-na-pidpriemstvakh-v-ustanovakh-organizatsiyakh-diyalnist-yakikh-pov-yazana-z-vikoristannyam-produktsiji-ta-rechovin-z-dzherelami-ionizuyuchogo-ta-neionizuyuchogo-viprominyuvannya-i-radioaktivnikh-rechovin-z-vidachi-dozvolu-na-provedennya-diagnostichnikh-eksperementalnikh-viprobuvalnikh-vimiryuval
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/133-dozvil-na-provedennya-bud-yakikh-diagnostichnikh-eksperementalnikh-viprobuvalnikh-vimiryuvalnikh-robit-na-pidpriemstvakh-v-ustanovakh-organizatsiyakh-diyalnist-yakikh-pov-yazana-z-vikoristannyam-produktsiji-ta-rechovin-z-dzherelami-ionizuyuchogo-ta-neionizuyuchogo-viprominyuvannya-i-radioaktivnikh-rechovin-z-vidachi-dozvolu-na-provedennya-diagnostichnikh-eksperementalnikh-viprobuvalnikh-vimiryuval
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/133-dozvil-na-provedennya-bud-yakikh-diagnostichnikh-eksperementalnikh-viprobuvalnikh-vimiryuvalnikh-robit-na-pidpriemstvakh-v-ustanovakh-organizatsiyakh-diyalnist-yakikh-pov-yazana-z-vikoristannyam-produktsiji-ta-rechovin-z-dzherelami-ionizuyuchogo-ta-neionizuyuchogo-viprominyuvannya-i-radioaktivnikh-rechovin-z-vidachi-dozvolu-na-provedennya-diagnostichnikh-eksperementalnikh-viprobuvalnikh-vimiryuval
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/132-dozvil-na-provedennya-bud-yakikh-diagnostichnikh-eksperementalnikh-viprobuvalnikh-vimiryuvalnikh-robit-na-pidpriemstvakh-v-ustanovakh-organizatsiyakh-diyalnist-yakikh-pov-yazana-z-vikoristannyam-produktsiji-ta-rechovin-z-dzherelami-ionizuyuchogo-ta-neionizuyuchogo-viprominyuvannya-i-radioaktivnikh-rechovin-z-vidachi-dozvolu-sanitarnogo-pasporta-na-roboti-z-radioaktivnimi-rechovinami-ta-inshimi-dzh
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/132-dozvil-na-provedennya-bud-yakikh-diagnostichnikh-eksperementalnikh-viprobuvalnikh-vimiryuvalnikh-robit-na-pidpriemstvakh-v-ustanovakh-organizatsiyakh-diyalnist-yakikh-pov-yazana-z-vikoristannyam-produktsiji-ta-rechovin-z-dzherelami-ionizuyuchogo-ta-neionizuyuchogo-viprominyuvannya-i-radioaktivnikh-rechovin-z-vidachi-dozvolu-sanitarnogo-pasporta-na-roboti-z-radioaktivnimi-rechovinami-ta-inshimi-dzh
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvil-na-perevedennia-zemelnykh-lisovykh-dilianok-do-nelisovykh-u-tsiliakh-poviazanykh-z-vedenniam-lisovoho-hospodarstva-bez-ikh-vyluchennia-u-postiinoho-korystuvacha
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/spetsialnyi-dozvil-na-spetsialne-vykorystannia-lisovykh-resursiv-lisorubnyi-kvytok
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/spetsialnyi-dozvil-na-spetsialne-vykorystannia-lisovykh-resursiv-lisorubnyi-kvytok


141. Переоформлення спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок 

головного користування  (лісорубний квиток). 

142. Отримання дублікату спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок 

головного користування  (лісорубний квиток). 

143. Продовження спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного 

користування  (лісорубний квиток). 

144. Анулювання спеціального дозвілу на заготівлю деревини в порядку рубок головного 

користування  (лісорубний квиток). 

Розділ 22. Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області 

145. Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації. 

146. Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, 

що перебувають у державній власності. 

147. Видача дозволу  на зняття та перенесення ґрунтового покрову земельних ділянок. 

148. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в 

межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу. 

149. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, з видачею витягу. 

150. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу. 

151. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про обмеження у використанні земель. 

152. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних 

одиниць. 

153. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містить 

узагальнену інформацію про землі (території). 

Розділ 23. Сектор у Полтавській області Державного агенства водних ресурсів України 

154. Дозвіл на спеціальне водокористування. 

155. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування. 

Розділ 24. Північно-східне міжрегіональне управління міністерства юcтиції (м. Суми) 

156. Державна реєстрація створення громадського об’єднання. 
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvilni-orhany/25-golovne-upravlinnya-derzhgeokadastru-u-poltavskij-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/vysnovok-derzhavnoi-ekspertyzy-zemlevporiadnoi-dokumentatsii-shchodo-obiektiv-iaki-pidliahaiut-oboviazkovii-pervynnii-povtornii-dodatkovii-derzhavnii-ekspertyzi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/rishennia-pro-peredachu-u-vlasnist-nadannia-u-postiine-korystuvannia-ta-orendu-zemelnykh-dilianok-shcho-perebuvaiut-u-derzhavnii-vlasnosti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/rishennia-pro-peredachu-u-vlasnist-nadannia-u-postiine-korystuvannia-ta-orendu-zemelnykh-dilianok-shcho-perebuvaiut-u-derzhavnii-vlasnosti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/156-vidacha-dozvolu-na-znyattya-ta-perenesennya-gruntovogo-pokrivu-rodyuchogo-sharu-gruntu-zemelnoji-dilyanki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/dozvilni-orhany/174-sektor-u-poltavskij-oblasti-derzhavnogo-agenstva-vodnikh-resursiv-ukrajini
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/175-dozvil-na-spetsialne-vodokoristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/10-dozvilni-dokumenty/262-anulyuvannya-dozvolu-na-spetsialne-vodokoristuvannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/administratyvni-posluhy-2/198-golovne-teritorialne-upravlinnya-yustitsiji-u-poltavskij-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/210-derzhavna-reestratsiya-stvorennya-gromadskogo-ob-ednannya


157. Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване 

до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

158. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

159. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання. 

160. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання. 

161. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського 

об'єднання. 

162. Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) громадського об'єднання. 

163. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації 

164. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його 

реорганізації. 

165. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання. 

166. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

громадського об'єднання. 

167. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання. 

168. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки. 

169. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку , територіальний осередок 

творчої спілки, зареєстровані до 01.липня 2004 року, відомості про які не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

170. Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку , територіальний осередок 

творчої спілки, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів. 

171. Державна реєстрація  рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки. 

172. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії)  творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/211-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-gromadske-ob-ednannya-zareestrovane-do-01-lipnya-2004-roku
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/346-derzhavna-reestratsiji-zmin-do-vidomostej-pro-gromadske-ob-ednannya-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/216-derzhavna-reestratsiya-rishennya-pro-vidil-gromadskogo-ob-ednannya
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/219-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-gromadskogo-ob-ednannya
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/222-derzhavna-reestratsiya-reestratsiji-stvorennya-vidokremlenogo-pidrozdilu-gromadskogo-ob-ednannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/223-derzhavna-reestratsiya-vnesennya-zmin-do-vidomostej-pro-vidokremlenij-pidrozdil-gromadskogo-ob-ednannya
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/377-derzhavna-reestratsiya-stvorennya-tvorchoji-spilki-teritorialnogo-oseredku-tvorchoji-spilki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/377-derzhavna-reestratsiya-stvorennya-tvorchoji-spilki-teritorialnogo-oseredku-tvorchoji-spilki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/372-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-tvorchu-spilku-teritorialnij-oseredok-tvorchoji-spilki-zareestrovani-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yaki-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/372-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-tvorchu-spilku-teritorialnij-oseredok-tvorchoji-spilki-zareestrovani-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yaki-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/372-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-tvorchu-spilku-teritorialnij-oseredok-tvorchoji-spilki-zareestrovani-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yaki-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/372-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-tvorchu-spilku-teritorialnij-oseredok-tvorchoji-spilki-zareestrovani-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yaki-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/373-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-tvorchu-spilku-teritorialnij-oseredok-tvorchoji-spilki-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/373-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-tvorchu-spilku-teritorialnij-oseredok-tvorchoji-spilki-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/373-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-tvorchu-spilku-teritorialnij-oseredok-tvorchoji-spilki-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/373-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-tvorchu-spilku-teritorialnij-oseredok-tvorchoji-spilki-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/376-derzhavna-reestratsiya-rishennya-pro-pripinennya-tvorchoji-spilki-teritorialnogo-oseredku-tvorchoji-spilki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/376-derzhavna-reestratsiya-rishennya-pro-pripinennya-tvorchoji-spilki-teritorialnogo-oseredku-tvorchoji-spilki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/374-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-tvorchoji-spilki-teritorialnogo-oseredku-tvorchoji-spilki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/374-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-tvorchoji-spilki-teritorialnogo-oseredku-tvorchoji-spilki


173. Державна реєстрація  припинення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки в результаті ліквідації. 

174. Державна реєстрація  припинення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки в результаті реорганізації. 

175. Державна реєстрація  створення професійної спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок. 

176. Державна реєстрація включення відомостей  про професійну спілку, об’єднання 

професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01.липня 2004 

року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

177. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію 

професійних спілок,  об’єднання професійних спілок, що містяться  Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

178. Державна реєстрація  рішення про припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок,  об’єднання професійних спілок.  

179. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії)  професійної спілки, організації професійних спілок,  об’єднання 

професійних спілок.  

180. Державна реєстрація  припинення професійної спілки, організації професійних 

спілок,  об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації. 

181. Державна реєстрація  припинення професійної спілки, організації професійних 

спілок,  об’єднання професійних спілок  в результаті реорганізації. 

182. Державна реєстрація  створення організації роботодавців,  об’єднання організацій 

роботодавців. 

183. Державна реєстрація включення відомостей  про організацію роботодавців,  об’єднання 

організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

184. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців,  об’єднання 

організацій роботодавців, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів. 

185. Державна реєстрація  рішення про припинення організації роботодавців,  об’єднання 

організацій роботодавців. 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/378-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-tvorchoji-spilki-teritorialnogo-oseredku-tvorchoji-spilki-v-rezultati-likvidatsiji
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/355-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-profesijnu-spilku-ob-ednannya-profesijnikh-spilok-organizatsiyu-profesijnikh-spilok-zareestrovani-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yaki-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/356-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-profesijnu-spilku-organizatsiyu-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/356-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-profesijnu-spilku-organizatsiyu-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/356-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-profesijnu-spilku-organizatsiyu-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/356-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-profesijnu-spilku-organizatsiyu-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/360-derzhavna-reestratsiya-rishennya-pro-pripinennya-profesijnoji-spilki-organizatsiji-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/360-derzhavna-reestratsiya-rishennya-pro-pripinennya-profesijnoji-spilki-organizatsiji-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/357-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-profesijnoji-spilki-organizatsiji-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/357-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-profesijnoji-spilki-organizatsiji-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/357-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-profesijnoji-spilki-organizatsiji-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/358-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-profesijnoji-spilki-organizatsiji-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/358-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-profesijnoji-spilki-organizatsiji-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/359-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-profesijnoji-spilki-organizatsiji-profesijnikh-spilok-ob-ednannya-profesijnikh-spilok-v-rezultati-reorganizatsiji
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/352-derzhavna-reestratsiya-stvorennya-organizatsiji-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv
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http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/348-derzhavna-reestratsiji-vklyuchennya-vidomostej-pro-organizatsiyu-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-zareestrovani-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yaki-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/348-derzhavna-reestratsiji-vklyuchennya-vidomostej-pro-organizatsiyu-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-zareestrovani-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yaki-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/348-derzhavna-reestratsiji-vklyuchennya-vidomostej-pro-organizatsiyu-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-zareestrovani-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yaki-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/348-derzhavna-reestratsiji-vklyuchennya-vidomostej-pro-organizatsiyu-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-zareestrovani-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yaki-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/349-derzhavna-reestratsiji-zmin-do-vidomostej-pro-organizatsiyu-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/349-derzhavna-reestratsiji-zmin-do-vidomostej-pro-organizatsiyu-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/349-derzhavna-reestratsiji-zmin-do-vidomostej-pro-organizatsiyu-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/349-derzhavna-reestratsiji-zmin-do-vidomostej-pro-organizatsiyu-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan-u-tomu-chisli-zmin-do-ustanovchikh-dokumentiv
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/351-derzhavna-reestratsiji-pripinennya-organizatsiji-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-v-rezultati-reorganizatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/351-derzhavna-reestratsiji-pripinennya-organizatsiji-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-v-rezultati-reorganizatsiji


186. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії)  організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців. 

187. Державна реєстрація  припинення організації роботодавців,  об’єднання організацій 

роботодавців в результаті ліквідації. 

188. Державна реєстрація  припинення організації роботодавців,  об’єднання організацій 

роботодавців в результаті реорганізації. 

189. Державна реєстрація  створення  структурного утворення політичної партії. 

190. Державна реєстрація включення відомостей  про структурне утворення політичної 

партії, зареєстроване до 01липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

191. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що 

містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

192. Державна реєстрація  рішення про припинення структурного утворення політичної 

партії. 

193. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії. 

194. Державна реєстрація  припинення структурного утворення політичної партії в результаті 

його ліквідації. 

195. Державна реєстрація  припинення структурного утворення політичної партії в результаті 

його реорганізації. 

196. Державна реєстрація  громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи. 

197. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання,  що не має статусу 

юридичної особи, що  містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

198. Державна реєстрація  припинення громадського об’єднання, що не має статусу 

юридичної особи. 

199. Державна реєстрація  структурного утворення політичної партії , що не має статусу 

юридичної особи. 

200. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії,  що 

не має статусу юридичної особи, що  містяться  Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/374-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-tvorchoji-spilki-teritorialnogo-oseredku-tvorchoji-spilki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/374-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-tvorchoji-spilki-teritorialnogo-oseredku-tvorchoji-spilki
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/353-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-organizatsiji-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-v-rezultati-likvidatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/353-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-organizatsiji-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-v-rezultati-likvidatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/351-derzhavna-reestratsiji-pripinennya-organizatsiji-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-v-rezultati-reorganizatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/351-derzhavna-reestratsiji-pripinennya-organizatsiji-robotodavtsiv-ob-ednannya-organizatsij-robotodavtsiv-v-rezultati-reorganizatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/367-derzhavna-reestratsiya-stvorennya-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/362-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-zareestrovane-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yake-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/362-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-zareestrovane-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yake-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/362-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-zareestrovane-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yake-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/362-derzhavna-reestratsiya-vklyuchennya-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-zareestrovane-do-01-lipnya-2004-roku-vidomosti-pro-yake-ne-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/369-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/369-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/369-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/369-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/369-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/364-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/364-derzhavna-reestratsiya-zmini-skladu-komisiji-z-pripinennya-komisiji-z-reorganizatsiji-likvidatsijnoji-komisiji-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/365-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji-v-rezultati-jogo-likvidatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/365-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji-v-rezultati-jogo-likvidatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/368-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji-v-rezultati-jogo-reorganizatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/368-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji-v-rezultati-jogo-reorganizatsiji
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/344-derzhavna-reestratsiji-gromadskogo-ob-ednannya-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/346-derzhavna-reestratsiji-zmin-do-vidomostej-pro-gromadske-ob-ednannya-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/346-derzhavna-reestratsiji-zmin-do-vidomostej-pro-gromadske-ob-ednannya-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/346-derzhavna-reestratsiji-zmin-do-vidomostej-pro-gromadske-ob-ednannya-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/347-derzhavna-reestratsiji-pripinennya-gromadskogo-ob-ednannya-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/347-derzhavna-reestratsiji-pripinennya-gromadskogo-ob-ednannya-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/370-derzhavna-reestratsiya-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/370-derzhavna-reestratsiya-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/369-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/369-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/369-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-strukturne-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan


201. Державна реєстрація  припинення структурного утворення політичної партії, що не має 

статусу юридичної особи. 

202. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання. 

203. Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання. 

204. Державна реєстрація  постійно діючого третейського суду. 

205. Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, 

що  містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань. 

206. Державна реєстрація  припинення постійно діючого третейського суду. 

Розділ 25. Шевченківський районний у місті Полтаві відділи державної реєстрації актів 

цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Суми) 

207. Державна реєстрація народження. 

208. Державна реєстрація зміни імені. 

209. Державна реєстрація розірвання шлюбу. 

 210. Державна реєстрація смерті. 

Розділ 26. Київський районний у місті Полтаві відділи державної реєстрації актів 

цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Суми) 

211. Державна реєстрація народження. 

212. Державна реєстрація зміни імені. 

213. Державна реєстрація розірвання шлюбу. 

214. Державна реєстрація смерті. 

Розділ 27. Подільський районний у місті Полтаві відділи державної реєстрації актів 

цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Суми) 

215. Державна реєстрація народження. 

216. Державна реєстрація зміни імені. 

217. Державна реєстрація розірвання шлюбу. 

218. Державна реєстрація смерті. 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/371-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/371-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-strukturnogo-utvorennya-politichnoji-partiji-shcho-ne-mae-statusu-yuridichnoji-osobi
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/342-derzhavna-reestratsiya-pidtverdzhennya-vseukrajinskogo-statusu-gromadskogo-ob-ednannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/342-derzhavna-reestratsiya-pidtverdzhennya-vseukrajinskogo-statusu-gromadskogo-ob-ednannya
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/381-derzhavna-reestratsiya-postijno-diyuchogo-tretejskogo-sudu
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/379-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-postijno-diyuchij-tretejskij-sud-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/379-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-postijno-diyuchij-tretejskij-sud-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/379-derzhavna-reestratsiya-zmin-do-vidomostej-pro-postijno-diyuchij-tretejskij-sud-shcho-mistyatsya-v-edinomu-derzhavnomu-reestri-yuridichnikh-osib-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskikh-formuvan
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/2-uncategorised/380-derzhavna-reestratsiya-pripinennya-postijno-diyuchogo-tretejskogo-sudu


Розділ 28. Полтавське міськрайонне управління Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області 

219. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

Розділ 29. Шевченківський районний у місті Полтаві відділи державної реєстрації актів 

цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Суми) 

220. Комплексна послуга «єМалятко». 

Розділ 30. Подільський  районний у місті Полтаві відділи державної реєстрації актів 

цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Суми) 

221. Комплексна послуга «єМалятко». 

Розділ 31. Київський районний у місті Полтаві відділи державної реєстрації актів 

цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Суми) 

222. Комплексна послуга «єМалятко». 

Розділ 32. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Полтавській області  

(філія ГСЦ МВС) 

223.* Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість 

втраченого або викраденого (без складання іспиту). 

224.* 
Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання 

іспиту). 

225.* 
Реєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та 

країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію. 

226.* 
Перереєстрація транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн 

СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію 

227.* 
Реєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва з 

видачею свідоцтва про реєстрацію 

228.* 
Перереєстрація транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва з видачею 

свідоцтва про реєстрацію 

229.* 
Реєстрація мототранспорта вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва 

про реєстрацію 

http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/administratyvni-posluhy-2/128-poltavske-miskrajonne-upravlinnya-golovnogo-upravlinnya-derzhavnoji-sluzhbi-ukrajini-z-nadzvichajnikh-situatsij-u-poltavskij-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/administratyvni-posluhy-2/128-poltavske-miskrajonne-upravlinnya-golovnogo-upravlinnya-derzhavnoji-sluzhbi-ukrajini-z-nadzvichajnikh-situatsij-u-poltavskij-oblasti
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/129-reestratsiya-deklaratsiji-vidpovidnosti-materialno-tekhnichnoji-bazi-sub-ekta-gospodaryuvannya-vimogam-zakonodavstva-z-pitan-pozhezhnoji-bezpeki-2
http://www.cnap-pl.gov.ua/index.php/perelik/22-administratyvni-posluhy/129-reestratsiya-deklaratsiji-vidpovidnosti-materialno-tekhnichnoji-bazi-sub-ekta-gospodaryuvannya-vimogam-zakonodavstva-z-pitan-pozhezhnoji-bezpeki-2
https://cnap-kremen.gov.ua/poslugi/posluga/377
https://cnap-kremen.gov.ua/poslugi/posluga/377


230.* 
Перереєстрація мототранспорта вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею 

свідоцтва про реєстрацію 

231.* Реєстрація мототранспорта іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію 

232.* 
Перереєстрація мототранспорта іноземного виробництва з видачею свідоцтва про 

реєстрацію 

233.* 
Реєстрація причепа вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про 

реєстрацію 

234.* 
Перереєстрація причепа вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва 

про реєстрацію 

235.* 
 

Реєстрація причепа іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію 

236.* Перереєстрація причепа іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію 

237.* Реєстрація мопеда з видачею свідоцтва про реєстрацію 

238.* Перереєстрація мопеда з видачею свідоцтва про реєстрацію 

239.* 
Перереєстрація транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн 

СНД після переобладнання ГБО з видачею свідоцтва про реєстрацію 

240.* 
Перереєстрація транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва після 

переобладнання ГБО з видачею свідоцтва про реєстрацію 

 

    Примітка: надання послуги позначених зірочкою * буде проводитись після повного 

програмно-технічного забезпечення та створення комплексної системи захисту 

інформації (КСЗІ). 

https://cnap-kremen.gov.ua/poslugi/posluga/469
https://cnap-kremen.gov.ua/poslugi/posluga/469

