
Інформація 

щодо надання адміністративних послуг регіонального рівня  

 

 
№ 

з/п 

Суб’єкт 

надання 

адміністративн

ої послуги 

Види послуг Відповідальна особа 

(ПІБ, посада, телефон, 

електрона адреса) 

Адреса для отримання 

послуги 

1 2 3 4 5 

1. Департамент 

державної 

архітектурно-

будівельної 

інспекції в 

Донецькій 

області 

Реєстрація 

декларації (внесення 

змін до декларації) 

про початок 

виконання 

підготовчих робіт 

Данелюк  

Поліна Петрівна, 

 головний інспектор 

будівельного нагляду, 

 095-042-28-84, 

 e-mail:  

doneck@dabi.gov.ua 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Краматорської 

міської ради,  

вул. Богдана 

Хмельницького, 8 м. 

Краматорськ,  

Донецька обл.,  

84313, 

(06264) 8-54-34. 

 e-mail:  

cnap@krm.gov.ua 

 

 
2. Департамент 

державної 

архітектурно-

будівельної 

інспекції в 

Донецькій 

області 

Реєстрація 

декларації (внесення 

змін до декларації) 

про початок 

виконання 

будівельних робіт 

Данелюк  

Поліна Петрівна,  

головний інспектор 

будівельного нагляду, 

 095-042-28-84,  

e-mail: 

 doneck@dabi.gov.ua 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Краматорської 

міської ради,  

вул. Богдана 

Хмельницького, 8 м. 

Краматорськ,  

Донецька обл.,  

84313, 

(06264) 8-54-34. 

 e-mail:  

cnap@krm.gov.ua 

 
3. Департамент 

державної 

архітектурно-

будівельної 

інспекції в 

Донецькій 

області 

Реєстрація декларації 

(внесення змін до 

декларації) про 

готовність об’єкта до 

експлуатації 

Данелюк  

Поліна Петрівна, 

головний інспектор 

будівельного нагляду,  

095-042-28-84, 

 e-mail: 

 doneck@dabi.gov.ua 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Краматорської 

міської ради,  

вул. Богдана 

Хмельницького, 8 м. 

Краматорськ,  

Донецька обл.,  

84313, 

(06264) 8-54-34. 

 e-mail:  

cnap@krm.gov.ua 

 
4. Головне 

управління 

Держпраці у 

Донецькій 

області 

Відомча реєстрація 

та ведення обліку 

великотоннажних 

та інших 

технологічних 

Кошкіна  

Ганна Олександрівна, 

представник ГУ 

Держпраці  

у Донецькій області,  

Центр надання 

адміністративних послуг,  

м. Покровськ 

(Красноармійськ),  

вул. Європейська 
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транспортних 

засобів, що не 

підлягають 

експлуатації на 

вулично-дорожній 

мережі загального 

користування. 

050-229-55-47, 

e-mail: 

05dn@dsp.gov.ua 

 

 

(Горького), 53а,  

Донецька обл.,  

85301, 

(06239)2-24-65,  

e-mail: 

krasn_cnap@i.ua 

 

 

5 Головне 

управління 

Держпраці у 

Донецькій 

області 

  Тимчасова 

реєстрація та 

ведення обліку 

великотоннажних 

та інших 

технологічних 

транспортних 

засобів, що не 

підлягають 

експлуатації на 

вулично-дорожній 

мережі загального 

користування. 

Кошкіна  

Ганна Олександрівна, 

представник ГУ 

Держпраці 

 у Донецькій області, 

050-229-55-47, 

e-mail: 

05dn@dsp.gov.ua 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг,  

м. Покровськ 

(Красноармійськ),  

вул. Європейська 

(Горького), 53а,  

Донецька обл.,  

85301, 

(06239)2-24-65,  

e-mail: 

krasn_cnap@i.ua 

 

 

6. Головне 

управління 

Держпраці у 

Донецькій 

області 

   Перереєстрація 

великотоннажних 

та інших 

технологічних 

транспортних 

засобів, що не 

підлягають 

експлуатації на 

вулично-дорожній 

мережі загального 

користування. 

Кошкіна  

Ганна Олександрівна, 

представник ГУ 

Держпраці  

у Донецькій області,  

050-229-55-47, 

e-mail: 

05dn@dsp.gov.ua 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг,  

 м. Покровськ 

(Красноармійськ), 

 вул. Європейська 

(Горького), 53а,  

Донецька обл.,  

85301, 

(06239)2-24-65,  

e-mail: 

krasn_cnap@i.ua 

 

 

7. Головне 

управління 

Держпраці у 

Донецькій 

області 

Зняття з обліку 

великотоннажних 

та інших 

технологічних 

транспортних 

засобів, що не 

підлягають 

експлуатації на 

вулично-дорожній 

мережі загального 

користування 

Кошкіна  

Ганна Олександрівна, 

представник ГУ 

Держпраці  

у Донецькій області, 

050-229-55-47, 

e-mail: 

05dn@dsp.gov.ua 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг,  

 м. Покровськ 

(Красноармійськ), 

 вул. Європейська 

(Горького), 53а,  

Донецька обл., 

85301, 

(06239)2-24-65,  

e-mail: 

krasn_cnap@i.ua 

 

 

8. Головне 

управління 

Держпраці у 

Донецькій 

області 

 Дозвіл на 

виконання робіт 

підвищеної 

небезпеки або 

експлуатацію 

(застосування) 

машин, механізмів, 

устаткування 

підвищеної 

небезпеки. 

Жебоєдова  

Марина Низамівна, 

представник ГУ 

Держпраці  

у Донецькій області, 

095-488-61-00,  

e-mail: 

05dn@dsp.gov.ua 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг,  

 м. Покровськ 

(Красноармійськ), 

 вул. Європейська 

(Горького), 53а,  

Донецька обл.,  

85301, 

(06239)2-24-65,  

e-mail: 
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krasn_cnap@i.ua 

 

 

9. Головне 

управління 

Держпраці у 

Донецькій 

області 

 Переоформлення 

(видача дубліката) 

дозволу на 

виконання робіт 

підвищеної 

небезпеки або 

експлуатацію 

(застосування) 

машин, механізмів, 

устаткування 

підвищеної 

небезпеки. 

Жебоєдова  

Марина Низамівна, 

представник ГУ 

Держпраці 

у Донецькій області, 

095-488-61-00,  

e-mail: 

05dn@dsp.gov.ua 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг,  

 м. Покровськ 

(Красноармійськ),  

вул. Європейська 

(Горького), 53а,  

Донецька обл.,85301, 

(06239)2-24-65,  

e-mail: 

krasn_cnap@i.ua 

 

 

10. Головне 

управління 

Держпраці у 

Донецькій 

області 

  Реєстрація 

декларації 

відповідності 

матеріально-

технічної бази 

роботодавця 

вимогам 

законодавства з 

питань охорони 

праці та 

промислової 

безпеки. 

Жебоєдова  

Марина Низамівна, 

представник ГУ 

Держпраці  

у Донецькій області,  

095-488-61-00,  

e-mail: 

05dn@dsp.gov.ua 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг,                       

м. Покровськ 

(Красноармійськ),  

вул. Європейська 

(Горького), 53а,  

85301, 

Донецька обл.,         

(06239)2-24-65,  

e-mail: 

krasn_cnap@i.ua 

 

 

11. Головне 

управління 

Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок 

державної 

експертизи 

землевпорядної 

документації щодо 

об’єктів, які 

підлягають 

обов’язковій 

державній 

експертизі 

 

 

 

Пірко П.В., 

начальник відділу 

державної 

землевпорядної 

експертизи  

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Донецькій області 

тел. (06272) 2-15-23;  

2-11-06 

e-mail: 

donetsk@land.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 

 

12. Головне 

управління 

Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення про 

передачу у 

власність, надання 

у постійне 

користування та 

оренду земельних 

ділянок, що 

перебувають у 

державній або 

комунальній 

власності (землі 

сільськогосподарсь

кого призначення) 

 

Полівода Ю.Ю., 

начальник відділу 

землеустрою та охорони 

земель Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Донецькій області тел. 

(06272) 2-15-23; 2-11-06 

e-mail:  

donetsk@land.gov.ua 

 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 

 

13. Головне 

управління 

Надання 

відомостей з 

Сорока Н.В.,  

заступник начальника 

Центр надання 

адміністративних послуг 
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mailto:donetsk@land.gov.ua
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Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

Державного 

земельного 

кадастру у формі 

витягу з 

Державного 

земельного 

кадастру про 

обмеження у 

використанні 

земель 

 

 

 

 

відділу  Державного 

земельного кадастру – 

Державний кадастровий 

реєстратор, 

 (06272) 21523,  

e-mail: 

Donetsk@land.gov.ua 

 

 

 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 

 

14. Головне 

управління 

Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення до 

Державного 

земельного 

кадастру 

відомостей про 

обмеження у 

використанні 

земель, встановлені 

законами та 

прийнятими 

відповідно до них 

нормативно-

правовими актами з 

видачею витягу 

 

Сорока Н.В.,  

заступник начальника 

відділу  Державного 

земельного кадастру – 

Державний кадастровий 

реєстратор, (06272) 

21523,  

e-mail: 

Donetsk@land.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 

 

15. Головне 

управління 

Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання 

відомостей з 

Державного 

земельного 

кадастру у формі 

довідки, що містить 

узагальнену 

інформацію про 

землі (території) 

 

 

 

 

 

 

 

Сорока Н.В.,  

заступник начальника 

відділу  Державного 

земельного кадастру – 

Державний кадастровий 

реєстратор, (06272) 

21523, 

 e-mail: 

Donetsk@land.gov.ua 

 

 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 

 

16. Головне 

управління 

Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення до 

Державного 

земельного 

кадастру 

відомостей (змін до 

них) про землі в 

межах території 

адміністративно-

територіальних 

одиниць з видачею 

витягу 

 

Сорока Н.В., 

 заступник начальника 

відділу  Державного 

земельного кадастру – 

Державний кадастровий 

реєстратор, (06272) 

21523,  

e-mail: 

Donetsk@land.gov.ua 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 
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17. Головне 

управління 

Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання 

відомостей з 

Державного 

земельного 

кадастру у формі 

викопіювань з 

кадастрової карти 

(плану) та іншої 

картографічної 

документації 

 

 

 

 

Сорока Н.В., 

 заступник начальника 

відділу  Державного 

земельного кадастру – 

Державний кадастровий 

реєстратор, (06272) 

21523,  

e-mail: 

Donetsk@land.gov.ua 

 

 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 

 

18. Головне 

управління 

Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення 

технічної помилки 

у відомостях з 

Державного 

земельного 

кадастру, яка була 

допущена органом, 

що здійснює його 

ведення із видачею 

витягу 

 

 

Сорока Н.В.,  

заступник начальника 

відділу  Державного 

земельного кадастру – 

Державний кадастровий 

реєстратор, (06272) 

21523,  

e-mail: 

Donetsk@land.gov.ua 

 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 

 

19. Головне 

управління 

Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання 

відомостей з 

Державного 

земельного 

кадастру у формі 

витягу з 

Державного 

земельного 

кадастру про землі 

в межах території 

адміністративно-

територіальних 

одиниць 

 

 

Сорока Н.В.,  

заступник начальника 

відділу  Державного 

земельного кадастру – 

Державний кадастровий 

реєстратор, (06272) 

21523, 

 e-mail: 

Donetsk@land.gov.ua 

 

 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 

 

20. Головне 

управління 

Держгеокадаст

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна 

реєстрація 

обмежень у 

використанні 

земель з видачею 

витягу 

 

 

 

 

 

 

 

Сорока Н.В.,  

заступник начальника 

відділу  Державного 

земельного кадастру – 

Державний кадастровий 

реєстратор, (06272) 

21523,  

e-mail: 

Donetsk@land.gov.ua 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Костянтинівської міської 

ради,   

м. Костянтинівка,  

вул. Правобережна, 260, 

Донецька обл., 

85114 

 (06272) 4-19-92; 5-30-66 

e-mail:  

konstcnap118@ukr.net 
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21. Відділ 

управління 

превентивної 

діяльності 

Головного 

управління 

Національної 

поліції в 

Донецькій 

області 

Погодження 

маршруту руху 

транспортного 

засобу під час 

дорожнього 

перевезення 

небезпечних 

вантажів 

 

Ситнік  

Антон Валерійович,  

старший інспектор 

відділу УПД ГУНП в 

Донецькій області, 

095 01 41 052, 

e-mail: 

gupolice@dn.npu.gov.ua 

 

Центр  

адміністративних послуг 

«Діалог», вул.Архітектора 

Нільсена, буд.35 –А, 

м.Маріуполь,  

87515,  

(0629) 33-25-09 

095-106-12-37 

067-941-0-444 

e-mail: 

dialog_mariupol@ukr.net 

 

22. Відділ 

управління 

превентивної 

діяльності 

Головного 

управління 

Національної 

поліції в 

Донецькій 

області 

Дозвіл на участь у 

дорожньому русі 

транспортних 

засобів, вагові або 

габаритні 

параметри яких 

перевищує 

нормативні 

 

Ситнік  

Антон Валерійович,  

старший інспектор 

відділу УПД ГУНП в 

Донецькій області, 

095 01 41 052, 

e-mail: 

gupolice@dn.npu.gov.ua 

 

Центр  

адміністративних послуг 

«Діалог», вул.Архітектора 

Нільсена, буд.35 –А, 

м.Маріуполь,  

87515,  

(0629) 33-25-09 

095-106-12-37 

067-941-0-444 

e-mail: 

dialog_mariupol@ukr.net 

 

23. Управління 

охорони, 

використання 

і відтворення 

водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства в 

Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

Видача дозволу на 

спеціальне 

використання 

водних біоресурсів 

у 

рибогосподарських 

водних об’єктах  

(їх частинах) 

Богданов 

 Олександр Васильович, 

голова ліквідаційної 

комісії — заступник 

начальника  управління 

охорони, використання і 

відтворення водних 

біоресурсів та 

регулювання рибальства 

 в Донецькій області: 

(06262) 2-99-04, 

e-mail: 

donetskruboohorona@ukr

.net 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних  

послуг  

Слов'янської міської ради, 

площа Соборна, буд. 2, 

каб. (101,103) 

м.Слов'янськ,  

Донецька обл.,  

84122, 

e-mail: 

golovachenko@slavrada.go

v.ua 

 

 

 

 

 

24. Управління 

охорони, 

використання 

і відтворення 

водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства в 

Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

Переоформлення 

дозволу на 

спеціальне 

використання 

водних 

біоресурсів у 

рибогосподарськи

х водних об’єктах 

 (їх частинах) 

Богданов 

 Олександр Васильович, 

голова ліквідаційної 

комісії — заступник 

начальника  управління 

охорони, використання і 

відтворення водних 

біоресурсів та 

регулювання рибальства 

 в Донецькій області: 

(06262) 2-99-04, 

e-mail: 

donetskruboohorona@ukr

.net 

 

 

Центр надання 

адміністративних  

послуг  

Слов'янської міської ради, 

площа Соборна, буд. 2, 

каб. (101,103) 

м.Слов'янськ,  

Донецька обл., 

 84122, 

e-mail: 

golovachenko@slavrada.go

v.ua 
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25. Управління 

охорони, 

використання 

і відтворення 

водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства в 

Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання 

дозволу на 

спеціальне 

використання 

водних біоресурсів 

у 

рибогосподарських 

водних об’єктах  

(їх частинах) 

Богданов 

 Олександр Васильович, 

голова ліквідаційної 

комісії — заступник 

начальника  управління 

охорони, використання і 

відтворення водних 

біоресурсів та 

регулювання рибальства 

 в Донецькій області: 

(06262) 2-99-04, 

e-mail: 

donetskruboohorona@ukr

.net 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних 

 послуг  

Слов'янської міської ради, 

площа Соборна, буд. 2, 

каб. (101,103) 

м.Слов'янськ,  

Донецька обл.,  

84122, 

e-mail: 

golovachenko@slavrada.go

v.ua 

 

 

 

 

 

26. Управління 

охорони, 

використання 

і відтворення 

водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства в 

Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

Видача дубліката 

дозволу на 

спеціальне 

використання 

водних біоресурсів 

у 

рибогосподарських 

водних об’єктах  

(їх частинах) 

Богданов 

 Олександр Васильович, 

голова ліквідаційної 

комісії — заступник 

начальника  управління 

охорони, використання і 

відтворення водних 

біоресурсів та 

регулювання рибальства 

 в Донецькій області: 

(06262) 2-99-04, 

e-mail: 

donetskruboohorona@ukr

.net 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних 

 послуг  

Слов'янської міської ради, 

площа Соборна, буд. 2, 

каб. (101,103) 

м.Слов'янськ,  

Донецька обл.,  

84122, 

e-mail: 

golovachenko@slavrada.go

v.ua 

 

 

 

 

 

27. Управління 

охорони, 

використання 

і відтворення 

водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства в 

Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація 

декларації 

відповідності 

матеріально-

технічної бази 

суб’єкта 

господарювання 

вимогам 

законодавства 

Богданов 

 Олександр Васильович, 

голова ліквідаційної 

комісії — заступник 

начальника  управління 

охорони, використання і 

відтворення водних 

біоресурсів та 

регулювання рибальства 

 в Донецькій області: 

(06262) 2-99-04, 

e-mail: 

donetskruboohorona@ukr

.net 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних 

 послуг  

Слов'янської міської ради, 

площа Соборна, буд. 2, 

каб. (101,103) 

м.Слов'янськ,  

Донецька обл.,  

84122, 

e-mail: 

golovachenko@slavrada.go

v.ua 

 

 

 

 

 

28. Управління 

Держпродспо

живслужби     

в Слов'янськ  

ому районі 

Експлуатаційній 

дозвіл для 

операторів ринку, 

що провадять 

Коломійцева Алла 

Григорівна — в.о. 

начальника     

Управління 

Держпродспожив   

Центр надання 

адміністративних 

 послуг  

Слов'янської міської ради, 

площа Соборна, буд. 2, 
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діяльність з 

виробництва 

та/або зберігання 

харчових 

продуктів 

тваринного 

походження 

служби в Слов'янському 

районі,  

 (06262) 3-61-37, 

e-mail: 

slavansk.vetupr@yandex.

ua 

каб. (101,103) 

м.Слов'янськ,  

Донецька обл.,  

84122, 

e-mail: 

golovachenko@slavrada.go

v.ua 

29. Управління 

Держпродспо

живслужби     

в Слов'янськ  

ому районі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експлуатаційній 

дозвіл для 

провадження 

діяльності: на 

потужностях 

(об'єктах) з 

переробки 

неїстівних 

продуктів 

тваринного 

походження; на 

потужностях 

(об'єктах) з 

виробництва, 

змішування та 

приготування 

кормових 

добавок, 

преміксів і кормів 

Коломійцева Алла 

Григорівна — в.о. 

начальника     

Управління 

Держпродспожив   

служби в Слов'янському 

районі,  

 (06262) 3-61-37, 

e-mail: 

slavansk.vetupr@yandex.

ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр надання 

адміністративних 

 послуг  

Слов'янської міської ради, 

площа Соборна, буд. 2, 

каб. (101,103) 

м.Слов'янськ,  

Донецька обл.,  

84122, 

e-mail: 

golovachenko@slavrada.go

v.ua 
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