
TepMiHt
виконання

(дшiв)

Вhповiдальна
посадова особа

i структурний
пiлрозлiл

В,цень
надходде)ння

Алмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

Прийом та реестрацiя заяв1

суб'екта звер}rення в центрl

надання адмiнiстративних послуг

(KpiM заяв в електроннiй формi,

поданих засобами

телекомунiкацiйного Зв'язку з

пiдпису, що базуеться . на

"u-iбi*оuч"о"у. "р,т_t:У:
електронного пiдпису, чи lнrшого

альтернативного ЗаСОбУ

.п"фоппоi iдентифiкацii особи

через Публiчну кадастрову картУ

або з використанням единого

iпЬЙ"""х послуг, у т9му чуслi

не пiзнiше
наOтупного

робочого llня пiсля
отримання

Адмiнiстратор
центру }{адання

адмiнiстративних
послуг

Передача заяви вiдповiдному

структурному ц|дрозлiл}

територiалгtьного ОРГаНУ

,Щержгеокадастру

Протягогrt одного

роеiочого лня
(заяви

ресс)труються у
вiдповiдному
структурному

пliлрозлiлi
терчlторiального

органу

Держ:геокадастрУ
день ik

спецiалiст
вiдповiдного
струкryрного

пiдроздiлу
територiапьного

органу

,Щержгеокаластру

Ресстраuiя заяви

локументообiгу
структурного

у системi
вiдповiдного

пiлрозлiлу

територiального ОРГаНУ

.Щержгеокадасту, пеРеДаЧа

документiв до ,Щержавного

кадастрового реестратора

86 вiд06j22022
, 
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,мiнiстративноi послуги з налаrrп)l Drл\ 
(у з yciMa вiдомостями, 'неOениyr ryз,Ц,ержавного земельного кадастру про земельну дlлянI 

що виниклI{ пtсля 1

поземельноi *""."]*]й-ыооrо.,9и пго nellBi__1|i:,?:i::T:i:Y*TXifJo"ion,l до спецiальнч

. ж.у.тъ:: #ffi Jj;т#Ё:тffi н iЫ ;;; ; ;; ; ;;у"Ь вцп о в iдн cl до сп е Цi а.ПЬНИ Х

дозволiв на користУвання надрами та aKTiB про надання гiрничих вiдводiв, одержiани]ми в порядку

iнформаlriйноi взаемодii з Д.р*..оruлрч"",u д:|т.:,ч*], таlабо посиланням Hat документи, на

пiдставi яких вiдоплостi про обмеженн, у ""*op"cTaHHi 
земель BHeceHi до.ЩержавНоГ,о ЗоМельного

кадастру

Сiрощтан 0кина Mn*on.i9rP



надходхеl{ня в

порядlilу

черговоiэтi)

В денiь

надходження заяви

в елекгрtrннiй

формi ло
вiдповiдtного
структурного

пiлроз,пiлу
територiального

органу

.ЩержгеокаrластРУ 1
порядку ч()рговост|.

Прийнятгя заяви електроннiй

фоомi. поданоi засобами

,aп"*о"упiкацiйного зв'язку з

використанням електронного

пiдпису, що базуеться . . на

квалiфiкованому. СеРТИФlКаТl

електронного пiдпису, чи iншого

альтернативного ЗаСОбУ

;;;Й;""Т iдентифiкацii особи

через Публiчну кадастрову карry

або з використанням Сдиного

державного ""б"о|]у:;;:Й;;;х послуг, у тому числi

через веб-сторiнку

Держгеокадастру
за допомогою програмного

земельного КаДаСТРУ ЗаЯВНИКУ

повiдомлясться про прийняття

заяви та присвоений lи

реестрачiйний номер

В ре,жимi
peaJlbнoгo часу пlд

час пода,ння заяви

в електроннiй

формri через

Пуеiлiчну
Кадастр,озу *uo"

за допомогою
програмного
забезпечення

,Щержавного
земельного
кадастру.

У разi подання ,заяви в

"ле*трЬ"riИ 
формi через Публiчну

кадастрову карту програмним

забезпеченням ,щержавного

земельного кадастру В режимl

реального часу в автоматизованому

порядку формуеться заява про

надання вiдомостей з ,Щержавного

земельного кадастру, а також витяг

з ,Щержавного земельного кадастру

про земельну дiлянку або

повiдомлення про вiдмову 1
наданнi таких вiдомостей, якl

надсилаються заявниковl в

елеЬоннiИ формi . 
засобами

телекомунiкацiйного зв'язку на

вказану у зверненнi адресу

ел.*rрЪ""оi' пошти або з

використанням единого

державного вебпорталу

.nbn po"""x послуг, у тому числl

через веб-сторiнку

Щержгеокадастру, У цьому випадкУ

боомчвання документiв у

папероriИ формi не здiйснюсться

В денtь peecTpauii
заяви у

вiдповiдному
структурному

,Щержавний
кадастровий

реестратор

внесення до Щержавного

земельного кадастру даних:

l) реестрашiйний номер заяви

(запиry);
У !ерхrеохадастру у Чврхаськiй областi

86 вiд 06,12.2022
Сiроштан О*.rш Mr*on.i9rР , 

llll шl l llllшllllIшшlllllll lшll lll ill illll



пiлрозлiлi
тери,горiальногt>

органу

,Щержгеокадастр,у

2) дата ресстрацii заяви (запиry);

3) вiдомостi про особу, яка

звернулася iз заявою (запитом);

та

дiлянки або

щодо якого здiйс
5) пiдстави для
iнформаuii з

закоtry, яка

вiдповiдного

земельнот
iнший об'скт

кадастру,
запит;
ня вiдповiдноi
iням на норму

державноi
мiсцевого

данi

самоврядування запитувати .таку
iнформаuiю, а також реквlзити
справи, у зв'язку з якою виникла

потреба-в отриманнi iнформаuiТ

(якщо запит здiйснено органом

державноi влвди, ОрГаНОМ

м iсцевого самоврядування) ;

6) вiломостi про ошIату послуг з

надання вiдомостей з ,Щержавного

земельного кадастру або про Тх

безоплатне надання з посиланням

на вiдповiдну норму закону;

7) вiдомостi про ,Щержавного

кадастрового реестратора, якии

прийняв заяву (запит),

Створення електронноТ форми заяви

у Щержавному земельному кадастрl

В день peccTpauii
заяв]и у

вiлповi,цному
струкryрному

пiлрозлiлi
територiального

оргirну

Держгеокадастру

Формування витяry з .Щержавного

земельного кадастру про земелыrу

дiлянку за визначеною формою за

допомогою програмного

забезпечення Державного

земельного кадастру
або

формування повiдомлення _]р:

"iд"оrу у наданнi вiдомостей з

.Щ,ержавного земельного кадастру за

визначеною формою за допомогою

програмног9 забезпечення

,Щержавного земельного кадастру

В день p,eecTpauii

заяви ),

вiдгlовiдному
струкlурному

пiлрозлiлi
теритоlliального

органу

,Щержгеокzurастру

,Щержавний
кадастровий

ресстратор

Перелача витягу з ,Щержавного

земельного кадастру про земельну

лiлянку у паперовlи чuрмt .vv

повiдомлення про вiдмову у

територiального ОРГаНУ

у системi документообiry позначки

про ви конання послуг",ч rгfл_"дl;j

наданнi вiдомостей з .Щ,ержавного

земельного кадастру у паперовlи

формi до спецiалiста вiдповiдного

структурного пiлрозлiлу

Сiроштан 0кина , 
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,Щержавний
кадастровий

реестратор
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9. Проставлення у системi
документообiгу вiдповiдного
струкryрного пiдроздiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру позначки про
виконання послуги та передача
витягу з !ержавного земельного
кадастру про земельну лiлянку у
паперовiй формi або повiдомлення
про вiдмову у наданнi вiдомостей з

,Щержавного земельного кадастру у
паперовiй формi до центру надання
адм i нiстративних послуг

спецiа.пiст
вiдповiдного
структурног0

пiдроздiлу
територiа.гlьного

органу
Держгеокадастру

в В день реес,грацiТ
заяви )/

вiдповiдн,эму
структурному

пiлрозлiлi
територiального

орган},

!ержгеокаластру

l0. Видача замовнику витягу з

.Щержавного земельного кадастру
про земельну лiлянку у паперовiй

формi або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з

.Щержавного земельного кадастру у
паперовiй формi
Заява про надання вiдомостей у
паперовому виглядi пiдписусться
заявником пiд час видачi йому
витягу або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з

.Щержавного земел ьного кадастру

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звер]ненllя
заявника пiсля

отримання в1,1тягу з

,Щержавнrэго
земельного

кадастру про
земельну дi.пянку
або повiдомлення

про вiлмову у
наланнi вiдоrиостей

з.Щержавного
земельного

кадастру

Заг: льна кiлькiсть днiв надання послуги - 1 робочий д,ень

Заг: льна кiлькiс,гь днiв надання послуги (передбачена законодавством)
1 рlобочий лень

п имiтка: дii або бРзлiяльнiсть посадовоi особи територiального органу .Щержгеок
IiHicTpaTopa центр[, надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi ДО

)ядку, встановленому законом;

рiшення, дiТ або фезлiяльнiсть Державного кадастрового реестратора можуть бУти ОС

територiального органу Держгеокадастру на територii дiТ повноваженЬ ВiДП

)жавного кадастроtого ресстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встан0

5iHeToM MiHicTpiB Украiни; до суду в порядку, встановленому Кодексом адмriнiстрi

tочинства Украiни.

loBHi позначкu: В - BuKoHyc, У - бере учасmь, П - поzоdэtсуе, З - заmверd,хсуе.

ГУлДеРхrеохадастру 
у черкаькiй облатi

86 вИ 06.12,2022
' 
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ТЕХНОЛОГIЧНЛ КАРТКА
*,.[i"i.rрчrивноi no.n}r, з надання вiдомостей з.Щержавного земельного кадастру у формi витя

] lз.Щержавного земельного кадастру про землi в межах

] uдмiнiстративно-територiальних одиниць

областi

сiрочlтанокинамп*опrJ9йб 
86 ВiД 06'12'2022, 

lll| lll l lll lllllll l ll ll ll lll ll lllll lll lll llll l

}lъ

з/п

Етапп поспуги Вiдповiдальна
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH виконання
(днiв)

l Прийом та реестрацiя заяви суб'екта
звернення в центрi надання

адмiнiстративних послуг (KpiM заяв в

електроннiй формi, поданих засобами

телекомунiкацiйного зв'язку з

використанням електронного пiдпису,

що базуеться на квалiфiкованому
сертифiкатi електронного пiдпису, чи

iншого чlльтернативного засобу

електронноТ iлентифiкацiТ особи через

Публiчну кадастрову карry або з

використанням единого державного
вебпорталу електронних послуг, у тому
числi через веб-сторiнку

.Щержгеокадастру)

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в Протягом одного

робочого дня

2. Перелача зтви вiдповiдному
структурному пlдроздlлу

територiального органу

,Щержгеокадастрi

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в не пiзнirше
нас]упного робочого
дня пiсля отримання

J. Реестраuiя зфяви у. системi

локументообiry вlдповtдного

структурного пlдроздlлу

територiального органу

ffержгеокаластру, передача документlв

до .Щержавфого кадастрового

реестратора

Спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiлрозлiлу
територiального

органу

[ержгеокаластРУ

в Протягом одного

робочого дня (за.яви

ресструються у
вiдповiдному
структурFIом)/

пiдроздiлi
територiального

орган,/

,Щержгеокаластру в

день rх надхOддення
в порядку черговостi)

4. Прийняття заяви в електроннiй формi,
поданоТ засобаrши телекомунiкацiйного

зв'язку з використанням електронного

пiдпису, що базуеться на

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в В день надхOд2кення
заяви в електроlлнiй

формi ло
вiдповiдного

lB



структурного
пiдроздiлу

територiальнrlго
органу

!ержгеокаластру в

поря,цку черговостi

ква.пiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого

альтернативного засобу електронноi
iдентифiкаuii особи через Публiчну
кадастрову карry з використанням

вебпорталу

, у тому числi через

програмного
земельного

прийняття заяви та присвоений iй

реестрачiйний номер

Не пiзнiше першого,.

робочого дня з дня
peecTpauiT заяви ),

вiдповiднол,tу
с,lруктурно]иу

пiлрозлiл:i
територiальнLого

органу

,Щ,ержгеокада,этр1,

,Щержавний
кадастровий

реестратор

надання вiдомостей з ,Щержавного
земельного кадастру або про ix
безоплатне надання з посиланням на

вiдповiдну норму закону;
7) вiдомостi (у разi наявностi) про

.Щержавного кадастрового ре€стратора,
який прийняв заяву (запит)

Створення електронноТ форми заяви у

,Щержавному земельному кадастр i

Внесення до Державного земельного
кадастру даних:
l) ресстраuiйний номер заяви (запиry);
2) дата реестрачiТ заяви (запиry);
3) вiдомостi про особу, яка звернулася

iз заявою (запитом);
4) каластровий номер (за наявностi) та

мiсце розташування земельноТ дiлянки
або данi про iнший об'скт .Щержавного
земельного кадастру, щодо якого

здiйснено запит;
5) пiдстави для надання вiдповiдноТ
iнформачiТ з посиланн8м на норму
закону, яка передбачас право

вiдповiдного органу державноТ влади,

органу мiсцевого самоврядування
запитувати таку iнформацiю, а також

реквiзити справи, у зв'язку з якою
виникла потреба в отриманнi
iнформаuiТ (якщо запит здiйснено
органом державноТ влади, органом
м iсцевого самоврядування);
6) вiдомостi про оплаry послуг з

не пiзнiше дев'ятого

робочого днrl з дня

реестрачiТ зrtяви у
вiдповiднrэму
структурному

пiлрозлiлi
територiального

орган),

ffержгеокалlастру

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

формування повiдомлення про вiдмову

у наданнi Bi а,дД?дёх?fr?[.?

Формування витяry з ,Щержавного
земельного кадастру про землl в межах

територii адмiнiстративно-
територiальних одиниць за визначеною

формою за допомогою програмного
забезпечення .Щержавного земельного

кадастру
або

, 
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земельного кадас,

формою за допо
забезпечення .Щер:

кадастру

ру за визначеною
lогою програмного
(авного земельного

1. Надсилання вит
земельного кадаст
алмiнiстративно-т
одиниць або повil
у наданнi вiдом
земельного кад€

електроннiй
телекомунiкацiйн

у зверненнi алрес

або з викоtr

державного вебl

послуг, у тому чи

,Щержгеокаластру

ry з flержавпоrо 
|

,у про землi в межах 
lриторiа.пьних |

)млення про вiлмову 
|

стей з Державного 
|)тру заявниковi в '

}opMi засобами
го зв'язку на вквану
i електронноТ пошти
{станням единого
орталу електронних
,лi через веб-сторiнку

,Щ,ержавний
кадастровий

ресстратор

в Не пiзнiше дес][того

робочого дня з дня
peecTpauiT заяви у

вiдповiдноплу
сlруктурноlиу

пiдроздiлli
територiальнiого

органу

.Щержгеокадастр1,

8 Передае витяг
земельного кадас,I

територii
територiальних о

формi або повiдоt
наданнi вiдомос
земельного кадас1

до спецiалiс
струкryрного
територiального

,Щержгеокадастру
системi докумен,
виконання послуl
центру наданн
послуг

.Щержавного

а/цмlнlстративно_

илення про вlдмову у
пей з .I|,ержавного
гру у паперовiй формi
)та вiдповiдного

пiдроздirry
органу

для проставлення у
гообiry позначки про
,и та передачi його до
я адмiнiстративних

,ру про землl в межах

l!иниць у паперовiЙ

,Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше деоятого

робочого дня з дня
peecTpauiT заjtви у

вiдповiдному
структурнс)му

пiлрозлirri
територiальногсl

органу
,Щержгеокадttстру

9 Проставляе у си

вiдповiдного сц
територiального

.Щержгеокаластру
виконання посл}

.Щержавного зем
землi в

адм iнiстративно-
одиниць у пt

повiдомлення п1

вiдомостей з Д
кадастру у папе
надання адмiнiсr

tcTeMi документообiry
)уктурного пiдрозлiлу

органу
, позначку про
lги та передас витяг З

ельного кадастру про
межах територiТ

,територiальних

rперовiй формi або

ро вiлмову у наданнi
ержавного земельного

ровiй формi ло чентру
гративнлIх послуг

Спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдрозлiлу
територiального

органу
.Щержгеокаластру

в Не пiзнiше д()сятOго

робочого дня з дня

ресстраuii зiляви у
вiдповiлному
структурному

пiлрозлiLлi
територiалlьного

орган)/

.Щержгеокzulастру

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день зве[)нення
заявника пiсля

отримання витяry з

.Щ,ержавного
земельного l(адастру

про землi в межах

адм iнiстративно-

0. видача замовни]
земельного када
територiТ
територiальних
формi або повiд
наданнi вiдом
земельного када

lомJIення про вlдмову у

ку витягу з,Щержавного
стру про землi в межах

адмiнiстративно-
одиниць у паперовiй

з ,Щержавного
паперовiй формi

остоЙ
стру у

O*.u* Mn*on.i9,P

_rаерпrеокадастру 
у черхасы(iй областi

86 вiд 06 12.2022, 
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Заява про нада]
паперовому виг,
заявником пiд час
або повiдомленн,
наданнi вiдомост
земельного кадастр

lня вiдомостей у
lядi пiдплсуеться
видачi йому витяry

про вiдмову у
)й з .Щержавного

територiапьнtlх
одиниць або

повiдомлення про
вiдмову у наданнi

вiдомостей lз

!ержавногсl
земельного кадастру

Загl льна кiлькiсть днiв Еадання послуги - l0 робrочих дпiв

Загl
Зак(

льна кiлькiсть
нодавством) -

днiв надання послуги (передбачена
10 робочих днiв

Прl
адм

до

су,

у.

iTKa: дiТ
стратора

або беl

центру

рiшення, дii або (

територiа_пьного
кавного кадастро
,нетом MiHicTpiB
)чинства УкраТни.

,lBHi позначкu: В -

о**r. Mr*on.]9rP

дiяльнiсть посадовоi особи територiального органу .щерlкгесlк
наданнЯ адмiнiстративниХ послуг можуть бути оскаржен,i до
законом;

lдiяльнiсть .щержавного кадастрового ресстратора мOжуть бу:ги clc
ргану .Щержгеокадастру на територii дiТ повноважень вiдп,
го ре€стратора, а також до .Щержгеокадастру, у порядку, вOтано
кратни; до суду в порядку, встановленому Кодексом алмiлtiстlрz

У - бере учасmь, П - поzоdасуе, З - заmверdэкуе.

ГУ_фРхrеохадастру 
у черхаькiй облатi

86 вИ 06,,|2.2022
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ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
iнiстративноi послуги з надання вiдомостей з.Щержавного земельного кадастру у ,формi r

з,Щержавного земельного кадастру про обмеження у використаннi земелI),

у тому числi з посиланням надокуIuенти, на пiдставi яких вiдомостi про обмехiенttя у
використаннi земель BHeceHi до Державного земельного кадастру

лt
зlп

Етапи послугп ВИповhальна
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH виконання
(днiв)

l Прийом та реестрацiя заяви
суб'екта звернення в центрi
надання адмiнiстративних послуг
(KpiM заяв в електроннiй формi,
поданих засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з

використанням електронного
пiдпису, що базуеться на
ква.пiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
.tльтернативного засобу
електронноТ iдентифiкацiТ особи
через Публiчну кадастрову карту
або з використанням Сдиного
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через

,Щержгеокадастру)

веб-сторiнку

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в Протягом одного

робочого дня

2. Передача заяви вiдповiдному
струкryрному пiлрозлiлу
територiального органу

.Щержгеокадастру

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в Не пiзнiше насryпiного

робочrэго дня пirэля

отримання

J. Реестрацiя заяви у системi
документообiry вiдповiдного
структурного пiдроздiлу
територiального органу

.Щержгеокадастру, передача

документiв до .Щержавного
кадастрового реестратора

спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

оргаlry

,Щержгеокадастру

в Протягом одного

робочсlго дня (за,яви

рееструються у
вiдповiдном1,

структурному пiдр оздiлi
територiапьного оргаrrу

.Щержгеокадастру в день
tx нацходженн]l в

порядку черговсlстi)

4 Прийнятгя заяви в електроннiй

формi, поданоi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з

використанням .п.*р;:*ж_lо*,

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

в в день надходження
заяви в електроннiй

формiдо вiдповiлного
структурного п iлрозлiлу

о**r, Mn*onri9rP
Еб вiд 06.,l2.2022, 
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пiдпису, що базусться на
квалiфiкованому сертифiцатi
електронного пiдпису, чи iншого
альтернативного засобу
електронноТ iдентифiкацiТ особи
через Публiчну кадастрову карту

або з використанням единого
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числl
через веб-сторiнку

flержгеокадастру
За допомогою програмного
забезпечення .Щержавного
земельного кадастру заявнику
повiдомлясться про прийнятгя
заяви та присвосний iй
реестраuiйний номер

територiiлльного органу

Щержгеокаластру в

порядfilу .tерговостi

5. Внесення до .Щержавного
земельного кадастру даних:
l) реестрачiйний номер заяви;
2) лжа ресстрачiТ заяви;
3) вiдомостi про особу, яка
звернулася iз заявою (запитом);
4) кадастровий номер (за

наявностi) та мiсцезнаходження
земельноi дiлянки, щ9до якоТ

подано заяву;
5) пiдстави для надання
вiдповiдноТ iнформаuiТ з

посиланням на норму закону, яка
передбачас право вiдповiдного
органу державно'i влаци, органу
мiсцевого самоврядування
запиryвати таку iнформаuiю, а

також реквiзити справи, у зв'язку
з якою виникпа потреба в

отриманнi iнформачiТ (якщо
запит здiйснено органом
державноТ влади, органом
мiсцевого самоврядування);
6) вiдомостi про оплаry послуг з

.Щержавний
кадастровий

ре€стратор

в Не пiзнiше першого

робочого дня з llня
реестрачii заяви у

вiдповiдному,
структурному пiлрозлiлi
територiа.ltьного о ргану

.Щержгеокаластру

надання вiдомостей з

.Щержавного земельного кадастру
або про ix безоплатне надання з

посиланням на вiдповiдну норму
закону;
7) вiдомостi про .Щержавного
кадастрового ре€стратора, який
прийняв заяву
Створення електронноТ форми
заяви у .Щержавному земельному
кадастрi

6, Формування витягу з !,ержавного
земельного кадастру про

обмеження у вик&цrriжё11,

,Щержавний
кадастровий

реестратор
у ЧеOхtrьfiй ббfr*,i

в Не пiзнiше девОятого

робочого дня з дня

реестрачii заяви у

.6 .2022
СiроЩтан 0кина сп
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земель за визначеною формою (у
тому числi з посиланням .на
документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у
використаннi земель BHeceHi до
.Щсржавного земельного
кадастру) за допомогою
програмного забезпечення

[ержавного земельного кадастру
або

формування повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з

,Щержавного земельного кадастру
за визначеною формою за

допомогою програмного
забезпечення Державного
земельного кадасФу

вiдповiдному
струкryрному п iдрсlзлi;r i

територiального ор ган:i

.Щержгеокадастрlу

,l.

l

Надсилання витягу з .Щержавного
земельного кадастру про
обмеження у використаннi
земель (у тому числi з

посиланням на документи, на
пiдставi яких вiдомостi про
обмеження у використаннi
земель BHeceHi до ,Щержавного
земельного каластру) або
повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з .Щ,ержавного
земельного кадастру заявниковi в

електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку на
вказану у зверненнi адресу

електронноТ пошти або з

використанням
державного

Сдиного
вебпорталу

електронних послуг, у тому числl
через

,Щержгеокадастру

веб-сторiнку

Щержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiше десятого

робочого дня з д,ня
peecTparriT заяви у

вiдповiдному
структурному пiдрrэздi.пi
територiального органу

,Щержгеокадастру

8. За бажанням заявника переда€

витяг з ,Щержавного земельного
кадастру про обмеження у
використаннi земель (у тому
числi з посиланням на

документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у
використаннi земель BHeceHi до

.Щержавного земельного
кадастру) у паперовiй формi або

повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з ,Щержавного
земельного кадастру у паперовiй

формi до спецiалiста
вiдповiдного струкryрного
пiдроздiлу територiального
органу .Щержгеокадасрй**ёiт,,

.Щержавний
кадастровий

реестратор

'ly Чео**"*iй.в.-,,

в Не пiз.нiше десятого

робочого дня з ,дня

peccT,pauii заяви у
вiдповiдном:/

структурному п iдрозлiлi
територiального с)ргану

.Щержгеокадастру

CipoulTaH О*сана МиколаiУ,iР Ф
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проставлення у системi
документообiгу позначки про
виконання послуги та передачi
його до центру надання
адмiнiстративних послуг

9. Проставляе у системl

документообiгу вiдповiдного
струкryрного
територiа.гlьного

пiдроздiлу
оргаtry

.Щержгеокадастру позначку про
виконання послуги та передае
витяг з .Щержавного земельного
кадастру про обмеження у
використаннi земель (у тому
числi з посиJIанням на

документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у
використаннi земель BHeceHi до
!,ержавногсl земельного
кадастру) у паперовiй формi або
повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з ,Щержавного
земельного кадастру у паперовiй

формi до центру надання
адмiнiстративних послуг

спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу
.Щержгеокадасту

в I{e пiзнiше десят()го

робочого дня з дня

реестраuiТ заяви у
вiдповiдному

стуктурному пiдtрсlздi.ll i

територiа.гlь ного оргаш/

,Щержгеокадастрlу

l0. Видача замовнику витягу з

!ержавного земельного кадастру
про обмеження у використаннi
земель (у тому числi з

посиланням на документи, на
пiдставi яких вiдомостi про

обмеження у використаннi
земель BHeceHi до .Щержавного
земельного каластру) у паперовiй

формi або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з

,Щержавного земельного
кадастру у паперовiй формi
Заява про надання вiдомостей у
паперовому виглядi пiдписуеться
заявником пiд час видачi йому
витягу або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з

.Щержавного земельного кадастру

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiсляt

отримання витягу з

.Щержавного земелl,ного
каiцастру про обплеrкення

у використаннi земель (у

тому числi з посltлitнням
на документи, на пiдставi

яких вiдомосr,i гrро

обмеження у
Iвикористаннi земель

BHeceHi до .Щерrlсавного
зеп{ельного кадастр,у) або

повiдомлення про
вiдмову у Ha,l1attHi

вillомостей з .Щержавнс,го
земельного к&цаOту

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги - 10 робочих днiв

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги (передбачена

законодавством) -
10 робочих лнiв

Примiтка: лiТ або бездiяльнiсть посадовоТ особи
алмiнiстратора центру надання адмirriстративних
порядку, встановленому законом;

гу Дерхrеохцастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06,,l2,2022

територiального органу l(ержг
послуг можуть бути оскаржеlнi

' 
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J - -J -__ _--,_*гдо територiального органУ !ержгеокаДастру на ,ер"rоlii дiТ nourouu*""" вiд,поlзiдн
{еРЖаВНОГЧ lЧu.rРового ре€стратора, а також ло ,Щержгеокадастру, у порядку, BOTaEt
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни; До суду в порядку, встановл."оrу Iсол.*.Ь, адмiнiстративно
судочинства Украiни.

YMoBHi позначкlt: В - вuконуе, У - бере учасmь, П - поzоdлсуе, З - заmверduсус.

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
алмiнiстративноi послугИ з наданнЯ вiдомостеЙ з,,Щержавного земельного кадастру у формi

довiдок, що мiстять узагальнену iнформачiю про землi (територir)

ль
зlrl

Етапи послуги вhповiдальна
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH викOн:lнн,l
(днiв)

l Прийом та реестрацiя заяви
суб'скта звернення в центрi
надання адмiнiстративних послуг
(KpiM заяв в елекгроннiй формi,
поданих засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з
використанням електронного
пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
альтернативного засобу
електронноТ iлентифiкачiТ особи
через Публiчну кадастрову карту
або з використанням единого
державного вебгlорталу
електронних послуг, у тому числl
через веб-сторiнку
!ержгеокадастру)

Алмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

в Протягом одного

робочого днlя

2. Передача заяви вiдповiдному
струкryрному пiдроздiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру

Алмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

в не пiзнiше
насryпного

робочого дня пiсля
отримання

3. Реестрачiя заяви у системi
документообiгу вiдповiдного
струкryрного пiдроздiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру, передача
документiв до ,Щержавного
кадастрового реестратора

спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу
.Щержгеокадастру

в Протягом одного

робочого дня (заяви

рееструються у
вiдповiдному
струкryрному

пiлрозлiлi
територiагlьного

органу
Щержгеокаластру в

день Тх надходкення
в порядку

черговостi)

4, Прийнятгя заяви в елекгроннiй
гч ллл-.л_--_-.

.Щержавний в В день надходх(ення
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I

формi, подан
телекомунiкацiйно
використанням
пiдпису, що
квалiфiкованому
електронного пiдr
альтернативного
електронноТ iден,
через Публiчну к

або з використ
державного
електронних посл,
через

,Щержгеокадастру
за допомогою
забезпечення
земельного кадa

повiдомляеться
заяви та п

ресстрацiйний ном

lT засобами,о зв'язку з

електронного
базуеться на

сертифiкатi
ису, чи iншого

засобу
ифiкачiТ особи
1дастрову карту
,нням единого

вебпорталу
г, у тому числi

веб-сторiнку

програмного
.Щержавного

этру заявнику
Ipo прийняття
lисвоений iй

кадастровий

реестратор

заяви в електроннiй
формi ло

вiдповiдного
структурного

пiлрозлiлу
,Щержгеокадастру в

порядку черговостi

гулдерхвохадастру 
у Черкаськiй областi
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5, Внесення до Щержавного
земельного кадастру даних:
l) реестрачiйний номер заяви
(запиту);

2) дата peecTpauiT заяви (запиry);
З) вiдомостi про особу, яка
звернулася iз заявою (запитом);
4) кадастровий номер (за

наявностi) та мiсце розташування
земельноТ дiлянки або данi про
iнший об'ект .Щержавного
земельного кадастру, щодо якого
здiйснено запит;
5) пiдстави дlя надання вiдповiдноТ
iнформачiТ з посиланням на норму
закону, яка передбачае право
вiдповiдного органу державноТ
влади, органу мiсцевого
самоврядування запитувати таку
iнформаuiю, а також реквiзити
справи, у зв'язку з якою виникла
потреба в отриманнi iнформаuiТ
(якщо запит здiйснено органом
державноi влади, органом
м iсцевого самоврядування) ;

6) вiдомостi про оплату послуг з

надання вiдомостей з {ержавного
земельного кадастру або про lx
безоплатне надання з посиланням
на вiдповiдну норму закону;
7) вiдомостi (у разi наявностi) про

,Щержавного кадастрового

реестратора, який прийняв заяву
(запит).
Створення електронноТ форми
заяви у ,Щержавному земельному
каластрi

!ержавний
кадастровий

ре€стратор

в Не пiзнiше першого
робочогЬ днi з дня
реестрачiТ заяви )/

вiдповiднолиу
. структурно]му

пiдроздiлi
територiагlьного

органу
.Щержгеокадаrэтру,

6. Формування довiдки, що мiстить

узагirльнену iнформачiю про землi
(територii) за визначеною формою
за допомогою програмного
забезпечення Державного
земельного кадастру
або

формування повiдомлення про

вiдмову у наланнi вiдомостей з

.Щержавного земельного кадастру
за визначеною формою за

допомогою програмного
забезпечення Державного
земельного кадастру.

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
дев'ятого робочого
дня з дня реестрачiТ

зшlви у
вiдповiдному
структурному

пiдрозлiлi
територiального

органу
.Щержгеокадастру

7. Пiдписання довiдки, що мiстить

узагальнену iнформачiю про землi
(територii) у паперовiй формi або

повiдомлення про влiдмову у
, у лерхrеокадarтру у

[ержавний I З
кадастровии l

ресстратор l

I

не пiзнiше
десятого робочого

дня з дня реестрачiТ
заяви у

вlд 06,12 ,2022
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наданнi вiдомостей з !ержавного
земельного кадастру у паперовiй

формi та засвiдчення пiдпису
власною печаткою, а у разi, коли
довiдка надасться в електроннiй

формi, - посвiдчення власним
квалiфiкованим електронним
пiдписом.

вiдповiдному
CTPYKryPHOl,,tY

пiдроздiлi
територiального

орган,у

,Щержгеока2цастру

Не пiзнiше д,есятого

робочого дня з дн]Е

peecTpauiT заяви у,

вiдповiдноллу
струкryрному

пiлрозл,iлi

.Щержгеока,цаотру

Надсилання довiдки, що мiстить
узагtu]ьнену iнформачiю про землi
(територii), або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з

.Щержавного земельного кадастру
заявниковi в електроннiй формi
засобами телекомунiкацiйного
зв'язку на BKitзaHy у зверненнi
адресу електронноТ пошти або з
використанням €диного
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку

!ержгеокадастру.

не пiзнiше десятого
робочого дня з дня
peecTpauiT заяви у

вiдповiдному
структурному

пiдроздliлi
територiального

органу
[ержгеокадастр1,

Передае довiдку, що мiстить

узаг{rльнену iнформаuiю про землi
(територi'r) у паперовiй .формi або
повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру у паперовiй

формi до спецiалiста вiдповiдного
структурного пiдрозлiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру для проставлення

у системi документообiгу позначки
про виконання послуги та передачi
його до центру надання
адмiнiстративних послуг

не пiзнiше десятого
робочого дня з дня
реестрашiТ заяви у

вiдповiдному
стукryрному

пiлрозлiлi
територiального

органу
.Щержгеокаластру

спецiалiст
вiдповiдного
стуктурного

пiлрозлiлу
територiа.гlьного

органу

,Щержгеокаластру

Проставляе у системi
документообiгу вiдповiдного
струкryрного пiдроздiлу
територiального органу

.Щержгеокаластру позначку про
виконання послуги та передае

довiдку, що мiстить узагальнену
iнформаuiю про землi (територiТ) у
паперовiй формi або повiдомлення
про вiдмову у наданнi вiдомостей з

.Щержавного земельного кадастру у
паперовiй формi до центру надання
адм i нiстративних послуг

В день звернLення

заявника. пiсля
отримання довiдllи,

Адмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних

Видача замовнику довiдки, що
мiстить узагirльнену iнформаuiю
про землi (територii) у паперовiй

86 вiд06j22022
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формi або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з

!ержавного земельного кадастру у
паперовiй формi

послчг що мlстить
узагальнену

iнформачiю про

землi (територii) або
повiдомлення про
вiдмову у наданнi

вiдомостей з

.Щержавного
земельного кадасц)у

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги - 10 робочих дtнiв

Загальна кiлькiсть дпiв надання послуги (передбачена
законодавством) -

10 робочшх днiв

Примiтка: лii або бездiяльнiсть посадовоТ особи територiа,,rьногo органу
алмiнiстратора центру надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi lto суду
порядку, встановленому законом;

рiшення, дiТ або бездiяльнiсть ,.Щержавного кадастрового ре€стратора можуть бути 0скарже

до територiа.гlьного органу .Щержгеокадастру на територii дiТ повноважень вiдtповi

,Щержавного кадастрового реестратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встано
Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи; до суду в lIорядку, встановленому Кодексом адмiнiсr,ратиrlн
судочинства УкраТни.

Улцовнi позначкu: В - вuкону'с; У - бере учасmь; П - поzоdжус; З - запtверdэюус:.

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги з надання вiдомостей з,Щержавного земельного каДастРУ

викопiювань з картографiчноТ основи,Щержавного земельного каДаСтрУ,

кадастровоi карти (плану)

86 вiд 06.12.2022
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з/п

Етапи послуги Вiдповhальна
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH виконання
(лнiв1
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l Прийом та ресстраuiя заяви
суб'екта звернення в центрi
надання адмiнiстративних послуг
(KpiM заяв в електроннiй формi,
поданих засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з

використанням електронного
пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
альтернативного засобу
електронноТ iдекгифiкацiТ особи
через Публiчну кадастрову карту
або з використанням единого
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку
.Щержгеокадастру)

ддмiнiстратор центру
надання

адм iнiстративних
послуг

в Протягом одного
робочого дня

2. Передача заяви вiдповiдному
структурному пiдроздiлу
територiа-гtьного органу
Щержгеокадастру

Адмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

в не пiзнiше
наступного

робочого дня пiсля
отримання

J. Ресстрацiя заяви у системi
локументообiгу вiдповiдного
структурного пiлроздiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру, передача
документiв до ,Щержавного
кадастрового ресстратора

Спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу
.Щержгеокадастру

в Протягом одного
робочого дня (заяви

рееструються у
вiдповiдному
структурному

пiдроздiлi
територiалlьного

органу
.Щержгеокаластру в

день Тх надходження
в порядку

черговостi)

4. Прийняття заяви в електроннiй

формi, поданоТ засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з
використанням електронного
пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
tшьтернативного засобу
електронноТ iдентифiкацiТ особи
через Публiчну кадастрову карry
або з використанням единого
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числl
через веб-сторiнку
.Щержгеокадастру
За допомогою програмного
забезпечення ,Щержавного
земельного кадастру заявнику
повiдомляеться про прийняття

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в В день надходження
заяви в електроннiй

формi до
вiдповiдного
струкryрного

пiлрозлiлу
територiа.пьного

органу
.Щержгеокадастру в
порядку черговостi

,_лgр^rеохцастру 
у Черкаськiй областi
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5. Внесення до ,Щержавного
земельного кадастру даних:
l) р9€страцiйний номер заяви
(запиry);
2) дата реестраuiТ заяви (запиry);
3) вiдомостi про особу, яка
звернулася iз заявою (запитом);
4) кадастровий номер (за
наявностi) та мiсце розташування
земельноТ дiлянки або данi про
iнший об'ект .Щержавного
земельного кадастру, щодо якого
здiйснено запит;
5) пiдстави дlя надання
вiдповiдноТ iнформацiТ з

посиланням на норму закону, яка
передбачае право вiдповiдного
органу державноТ влади, органу
мiсцевого самоврядування
запиryвати таку iнформацiю, а
також реквiзити справи, у зв'язку з

якою виникJIа потреба в отриманнi
iнформачiТ (якщо запит здiйснено
органом державноТ владц, органом
мiсцевого самоврядування);
6) вiломостi про оплаry послуг з

надання вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру або про iх
безоплатне надання з посиланням
на вiдповiдну норму закону;
7) вiдомостi (у разi наявностi) про

.Щержавного кадастрового

ресстратора, який прийняв заяву
(запит)
Створення електронноi форми
заяви у .Щержавному земельному
кадастрi

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiше першого
робочого дня з дня

реестрацiТ заяви у,

вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiального

органу
,Щержгеокадастру

6. Формування викопiювання з

картографiчноТ основи

.Щержавного земельного кадастру,
кадастровоТ карти (плану) за

визначеною формою за допомогою
програмного забезпечення

.Щержавного земельного кадастру
або

формування повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з

,Щержавного земельного кадастру
за визначеною формою за

допомогою програмного
забезпечення Державного
земельного кадастру

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiше третього

робочого дня з дtlя
peecTpauiT заяви ,у

вiдповiдному
струкryрному

пiлрозлiлi
територiальногсl

органу
.Щержгеокадастру

ГУ Дерlrвокцастру у Черкаськiй областi
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,7. Пiдписання викопiювання з

картографiчноi осцови

.Щержавного земельного кадастру,

кадастровоТ карти (плану) у
паперовiй формi або повiдомлення
про вiдмову у наданнi вiдомостей
з .Щержавного земельного кадастру

у паперовiй формi та засвiдчення
пiдпису власною печаткою, а у
разi, коли викопiювання надаеться
в електроннiй формi, - посвiдчення
його власним квалiфiкованим
електронним пiдписом

!ержавний
кадастровий

реестратор

з Не пiзнiше третього

робочого дня з дня

реестрачiТ заяви у
вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiа.пьного

органу
.Щ,ержгеокаластр1,

8. Надсилання викопlювання з

картографiчноi основи

,Щ,ержавного земельного кадастру,
кадастровоТ карти (плану) або
повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з ,Щержавного
земельного кадастру заявниковi в

електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку на

вка:}ану у зверненнi адресу
електронноТ пошти або з

використанням
державного

единого
вебпорталу

електронних послуг, у тому числi
через

.Щержгеокаластру

веб-сторiнку

Щержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiше третьо]го.

робочого дня з дн,я
peecTpauiT заяви 1в

.Щержгеокадастрli

9.

структурного
територiального
.Щержгеокадастру
проставлення у

пiлрозлiлу
органу

для
системi

За бажанням заявника переда€

викопiювання з картографiчноТ
основи ,Щержавного земельного
кадастру, кадастровоТ карти
(плану) у паперовiй формi або

повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з ,Щержавного
земельного кадастру у паперовiй

формi до спецiалiста вiдповiдного

документообiгу позначки прч

виконання послуги та передачt

його до центру надання

адм iH iстративних послуг

,Щержавний
кадастровий

ресстратор

в Не пiзнiше третього

робочого дня з дня

реестрачii заяви у
вiдповiдному
структурному

пiдроздiлi
територiального

органу

.Щержгеокаластру

l0. Проставляс у системi

документообiry вiдповiдного
структурного пiдрозлiлу
територiа.lIьного органу

.Щержгеокаластру позначку про

виконання послуги та переда€

викопiювання з картографiчноТ

спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу

.Щержгеокадастру

в Не пiзнiше третього

робочого дня з llня
реестрачii заявлr у

вiдповiдному
структурному

пiлроздiлi
територiального

r ЛеDХГOgхздзqrr, , Черкаськiй областi

86 вiд 06.12.2022, 
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основи .Щержавно,го земельного
кадастру, кадастровоi кррти
(плану) у паперовiй формi або

повiдомлення пр0 вiдмову у
наданнi вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру у паперовiй

формi до центру надання
адмiнiстративних послуг

органу
.Щержгеокаластру

ll Видача замовнику викопiювання з

картографiчноТ основи

,Щержавного земельно1,9 lсщастр}l
кадастровоТ карти (плану) у
паперовiй формi або повiдомлення
про вiдмову у наданнi вiдомостей
з .Щержавного земельного кадастру

у паперовiй формi

Адмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiсля

отримання
викопiювання з

картографiчноi
основи .Щержавного.

земельного
кадастру,

кадастровоi карти
(плану) або

повiдомлення пр()

вiдмову у наданнi
вiдомостей з

.Щержавного
земельного кадастру

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги - 3 робочих llнi

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги (передбачена

законодавством) -
3 робочих лнi

примiтка: дii або бездiяльнiсть посадовот особи територiа_пьного органу ,щерж

адмiнiстратора центру надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi

порядку, встановленому законом;- 
рiшеннЯ, дii абО бЕздiяльнiсть ДержавногО кадастрового реестратора можуть бути оскар

до iериторiального органу ,Щержгеокадастру на територii дii поВнОВаЖеНЬ ВiЦПОВiДН

.Щержавного кадастрового реестратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, I}становл(

Kubin.ro" MiHicTpiB Украi'ни; до СУДу в порядку, встановленому Кодексом алмiнiс,трати

судочинства Украiни.

YMoBHi позначкu: В - вuконуе; У - бере учасmь; П - поzоdэюуе; З - заtпверdжуе,

,цо с},
'У,
в

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
адмiнiстративноТ послугИ з надання вiдомостей з.Щержавного земельного кадастру у формi ко

документiв, Що створюються пiд час ведення Державного земельного кадастру

лъ
зlп

Етапи послугп Вiдповiдальна
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH
виконання

(лнiв)

ГУ_ДеРхrеокадатру 
у черхаськiй областa

86 вiд06j22022
CiporuTaH О**r. Мп*опri9йб , 
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l Прийом та реестр
звернення в

адм iнiстративних
електроннiй форм

використанням ел

що базуеться
сертифiкатi
iншого ..чu"р
електронноl lдентl
Публiчну кадастl
використанням (
вебпорта.пу €л€ктр
числi чере:

.Щержгеокадастру).

заяви суб'екта
центрi надання

(KpiM заяв в

поданих засобами
зв'язку з

ктронного пiдпису,
квалiфiкованому

пiдпису, чи
гивного засобу
iкацiТ особи через

карту або з

ного державного
них послуг, у ],ому

веб-сторiнку

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

l] Протягом одного
робочого дня

2. Передача зая
струкryрному
територiа.пьного

.Щержгеокаластру

ви вiдповiдному
пiлрозлirry

органу

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в не пiзнiше
насryпного

робочого дня
пiсля отримання

з. Реестрацiя за
документообiry
структурного
територiального
,Щержгеокадастру,
до ,Щержавн

ре€стратора

ви у системi
вiдповiдного

пiдроздiлу
органу

передача документiв
го . кадастрового

спецiа.гliст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiа.пьного

органу

.Щержгеокадастру

в Протягом одного

робочого дня
(заяви

рееструються )|

вiдповiдному
струкryрному

пiлрозлiлi
територiального

органу
,Щержгеокаластру

в день ix
надход}кення в

порядку
черговостi)

4. Прийнятгя заяви в елекгроннiй формi,
поданоТ засобами телекомунiкацiйного
зв'язку з використанням електронного
пiдпису, що базусться на
квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
альтернативного засобу електронноТ
iдентифiкацiТ особи через Публiчну
кадастрову карry або з використанням
единого державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi через

веб-сторiнку .Щержгеокадастру.
За допомогРю програмного
забезпечення ,ЩеРжавного земельного
кадастру заявникУ повiдомляеться про
прийнятгя заяви та присвосний iй
реестрачiйний ноМер

,Щержавний
кадастровий

реестратор

в В день
надходження

заяви в

електроннiй формi
до вiдповiдного
струкryрного

пiлрозлiлу
територiального

органу
.Щержгеокаластру

в порядку
черговостi

5. внесення до,щержавного земельного
кадастру даних:

.Щержавний
кадастровий

в не пiзнiше
першого робоч<lго

Сiроштан О**r, Mn*onri?,iP
86 вiд 06,12.2022, 
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l) реестрачiйний н9мер заяви (запиry);
2) дата реестрацiТ зряви (запиry);
3) вiдомостi про осРбу, яка звернулася iз
заявою (запитом);
4) каластровий нофер (за наявностi) та
мiсце розташуванф земельноТ дiлянки
або данi про iнш!й об'ект .Щержавного
земельного кадаlтру, щодо якого
здlиснено запит;
5) пiдстави для надання вiдповiднот
iнформачiТ з почиланням на норму
закоFry, яка передбачае право
вiдповiдного оргаI{tу державноi влаци:
органу мlсцевого самоврядування
запиryвати таку iilформачiю, а також
реквiзити справи, у зв'язку з якою
виникJIа потреба в Ртриманнi iнформачiТ
(якщо .запит здiйснено органом
державноl влади, органом мtсцевого
самоврядування);
6) вiдомостi пр9 оrrлату послуг з
надання вiломос{ей з .Щержавного
земельного кадастру або про ix
безоп.гlатне наланнiя з посиланням на
вlдповlдну норму зфкону;
7) вiдомостi (у F*i наявностi) про

.Щержавного кадас]грово|о реестратора,
який прийняв заявуl (запит)
Створення 

"ne*rpdnnoT форми заяви у
.Щержавному земел$ному каластрi

реестратор дня з дня
ресстрацiТ заяви у

вiдповiдному
струкryрному

пiдроздiлi
територiальногсr

органу
.Щержгеокаластру

6. Форrrryвання коп!й документiв, що
]створюються пlд час ведення

!ержавного земелфного кадастру таlабо
витягiв з них за вi.rзначеними формами
за допомогою прогРамного забезпечення

.Щержавного земел{ного кадастру у двох
примlрниках
або

формування повiдdмлення про вiдмову у
наданнi вiломосJей з ,Щержавного
земельного калас]гру за визначеною

формою за лопQмогою програмного
забезпечення .Щеflжавного земельного
кадастру

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
девОятого

робочого дня з дня

реестрачiТ заяви у
вiдповiдному
структурному

пiдроздiлi
територiального

органу
!ержгеокаластру

7. Пiдписання копii документа, що
створюеться пiд час ведення

.Щержавного земельного кадастру таlабо
витягу з нього у паперовiй формi або
повiдомлення про вiдмову у наданнi
вiдомостей з .Щержавного земельного
кадастру у паперовiй формi та
засвiдчення пiдпису власною печаткою,
а у разi, коли копiя документа
.Щержавного земельного кадастру або
витяг з нього надасться _влелектроннiй

гу Дерхгвокадhтру у Чеока

.Щержавний
кадастровий

ре€страгор

з не пiзнiше
десятого робочого

дня з дня

ресстрачiТ заяви у
вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiальног0

органу

,Щержгеокадастру

Сiроштан О**r. Mn*onri9rР , 
llll lll l ill llillllllllllllшll lllll lll lll illl!
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формi, - посвil
квалiфiкованим ел

{у€ його власним
ктронним пiдписtlм

8. Надсилання коп

створюеться п

[ержавного зом9л
витяry з нього а
вiдмову у над

.Щержавного зе
заявниковi в

засобами телекоN
на вказану у
електронноТ поштl
единого держ
електронних посл
веб-сторiнку ,Щерх

i документа, що
I час ведення
ного кадастру таlабо
о повiдомлення про
,HHi вiдомостей з

lельного кадастру
електроннiй формi
унiкацiйного зв'язку

зверненнi адресу
або з використаIIням
вного вебпорталу
г, у тому числi через
,еокадастру

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
десятого робочого

дня з дня
peecTpauiT заяви у

вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiапьного

органу
.Щержгеокадастру

9. Передае сформова
копiю документa
час ведення Ще

кадастру таlабо
паперовiй формi
вiдмову у HaJ

.Щержавного зем

паперовiй фор
вiдповiдного cтt
територiа.пьного

| Д.р*..о*адастру
| системl докумен
l

| виконання посл)

l uентру наданI
l послчгl,

ti для видачi заявнику 
|

що створюеться пiл 
|)жавного земельного I

витягу з нього у|
,бо повiдомлення про 

|

aHHi вiдомостей з 
|

)льного кадастру у 
lri до спеuiалiста |

/ктурного пiлрозлiлу 
], органу

для проставлення у
ообiгу позначки про
,и та передачi ]х до
п адмiнiстративних

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
десятого робочого

дня з дня

реестрачii заяви у
вiдповiдному
струкryрному

пiлрозлiлi
територiа.ltьного

органу
Щержгеокаластру

l0. Проставляс у cl
вiдповiдного cTl

територiа.гlьного

.Щержгеокаластру
виконання посл:

документа, що
ведення Дерl
кадастру таlабо
паперовiй формi
вiдмову у н,

.Щержавного зеl

паперовiй форм
адмiнiстративни:

cTeMi локументообiгу
укryрного пiдрозлiлу

органу
позначку про

ги та передае копiю
створюеться пiд час

:авного земельного
витяry з нього у

або повiдомлення про

цаннi вiдомостей з

lельного кадастру у
до центру надання

послуг

спецiа.пiст
вiдповiдного
структурного

пiлрозлiлу
територiа-пьного

органу
.Щержгеокаластру

в не пiзнiше
десятого робочого

дня з дня
peecTpauii заяви у

вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiального

органу

.Щержгеокадастру

ll Видача замовни
створюеться

.Щержавного зем
витягу з нього
повiдомлення t
вiдомостей з /

кадастру у папеl

ry копiТ документа, що
пiд час ведення
)льного кадастру таlабо

у паперовiй формi або

ро вiдмову у наданнi

[ержавного земельного
овiй формi

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день зверне]ння

заявника пiс.пя

отримання кс,пiТ

документа, uцо

створюсться пiд
час веденнl[

,Щержавного
земельного

кадастру таlабо

Сiрощтан О**r. Mr*onr]?rР
86 вiд 06"l2.2022
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витяry з нього або
повiдомлення про
вiдмову у наданнi

вiдомостей з

.Щержавного
земельного

кадастру

Заl ilльна кlлькlсть дr iB надання посJIуги - 10 робочих днiв

ЗаI
заl

пльна кiлькiсть
0нодавством) -

днiв надання послуги (передбачена
10 робочих днiв

до

у,

пмiтка: дiТ або бt

iHicTpaTopa центр,
ЯДКУ, ВСТаНОВЛеНОI\

рiшення, дiТ або б

територiального
)жавного кадастроI
iiHeToM MiHicTpiB
очинства УкраТни.

oBHi позначкu: В -

цмiнiстративноi пос
кадастру

дiяльнiстЬ посадовоi особИ територiаllьногО органу .Щержгr

наданнЯ адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi

законом;
lдiяльнiсть,Щержавного кадастрового реестратора можуть бути

ргану .щержгеокадастру на територiт дii повноважень в:

го реестратора, а такоЖ до ДержгеокадастрУ, у порядКУ, BcTi

*puTnr; до суду в порядку, встановленому Кодексом адмiнiс

У - бере учасmь; П - поzоdlсуе; З - заmверdасуе.

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
lуги з виправлення технiчноi помилки у вiдомостях з .щержавного

допущеноi органом, що здiйснюе його ведення, з видачею витягу

су

J
з,

ц

п

Етапи послуги

гу Деохгвокалmтпч

Вiдповiдальна
посадова особа
i структурний

Дiя
(в,
у,

TepMiH виконаtlня
(днiв)

о**r, Mr*onri?,iP
86 вiд 06.12,2022
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пцроздiл п,
з)

l Прийняття
поданих
повiдомленням/зая
електроннiй
телекомунiкацiй
використанням
пiдпису, що
ква.rriфiкованому
електронного пiлп]
:tльтернативного
електронноТ iдентЙ
використанням
державного
електронних посл!
через

.Щержгеокадастру (

.Щержавного а.рарн]
За допомогою
забезпечення
земельного кадаi
повlдомляеться lповlдомлення тч

ресстрацiйний ном(

а документ
tником
lою
lMi засобами,о зв'язку з

електронного
базуеться на

сертифiкатi
ису, чи iншого

засобу

фiкаuiТ особи з

Сдиного
вебпорталу

г, у тому числi
веб-сторiнку

у тому числl з

ого реестру),
програмного
,Щержавного

)тру заявнику
Ipo прийнятгя
t присвоений
)р

iB,

iз

в

!ержавний
кадастровий

рсестратор

в в день надходження
повiдомлення в

електроннiй формi
до вiдповiдного
струкryрного

пiдроздiлу

.Щержгеокадастру Е}

порядку черговостi

2, Розгляд повiд<

виявлення технiчt
виконання за рез
розгляду дiй:
Виправлення [

.Щержавному земел
Виконус:
перевiрку вiдомос
земельного к

вiдповiднiсть ir
мiститься в док
пiдставою дJIя

вiдомостей, щоi
помилок;
виправлення поми.
скJIадас в електl
накJIаденням
електронного пi,r

виправлення
визначеною форм<
на аркушi докум(
формi, в якому Bl
помилку, робить
наявнiсть та випрi
за визначеною фоtr

формуе заявниt
бажанням витя]

.Щержавного земе.

викопiювання з

матерiалiв .Щержаl

"n"rn" про
от помилки та
/льтатами його

iдомостей
,ному кадастрi

гей .Щержавного |цастру на l

формачiТ, що l

/ментах, якi с l

}несення та*"* l

l,о визначення |

I

lки;
оннiй формi з

квалiфiкованого
пису протокол
помиJIки за
ю;
нта у паперовiй
явлено технiчну

позначку про
.влення помилки
мою;
oBi за його,, довiдку з

Iьного кадастру,
картографiчних

ного земельного
гу Деохгеокадат

Щержавний
кадастровий

ресстратор

l" чепrтryiй лбп

в

з

Не пiзнiше одного

робочого дня з дня
реестраuii

повiдомлення або не

пiзнiше наступного
дня у разi

формування
письмового

повiдомлення про
виправлення

помилки
заiнтересованим

особам за
визначеною формою

(у тому числi
власникiв,

корисryвачiв
земельних дiлянок, а

також TpeTix осiб,
iHTepeciB яких

СТОСУВ{IЛОСЯ

виправлення
помилок)

CipoulTaH О**r, Mr*onr]9rP
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якому виявлено
гоryс письмове
виправлення
заiнтересованим

lчноl помиJIки

.Щержавним

.Щержавного
, викопiюваннi

(в електроннiй та перовiй формi)

шляхом
(в електроннiй та аперовiй формi)

:yMeHTiB (Тх

про вlдмову у
виправленl

за визначеною

кадастровий
виправлення

помилки, що кла пlд час

цiТ земельноТ

мiни площi або
i дiлянки)

поземельнот кни

формування в

з накJlаденням
нiй формi

електронного п ису протоколу
и, Ulо виникJIа

ноТ реестрачiТ
або внаслiдок

.Щержавного

про земельнl
заресстрованi
peccTpi земель;

лянки, якi не
, державному

}ry державноi
iнформачiТ в

цiйного обмiну
помилку, щопро виправле

виникJlа пiд час державноТ
дiлянки з

порушенням

86 вiд 06.12.2022
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J.

l

I

Надсилае сформоr
документи в елек]

накJIшlеним
електронним пiдп

телекомунiкацiйноl
використанням
державного
електронних посл)
через

.Щержгеокадастру

aнl для видачl

роннiй формi з

квалiфiкованим
4сом засобами
о зв'язку або з

единого
вебпорталу

г, у тому числi
веб-сторiнку

!ержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше одного
робочого дня з дня

peecTpauiT
повiдомлення або не

пiзнiше наступного
лня у разi

формування
письмового

повiдомлення про
випраыIення

помилки
заiнтересованим

особам за
визначеною формою

(у тому числi
власникiв,

корисryвачiв
земельних дiлянок, а

також TpeTix осiб,
iHTepeciB яких
стосувllлося
виправлення

помилок)

4. Передае сформовr
заявнику пакет
спецiалiста
струкryрного
територiа.гlьного оl

.Щержгеокадастру ,

у системi докумен
ПРО ВИКОНаННЯ ПОl

його до це
адмiнiстративних

ний для видачi
документiв до

вiдповiдного
пiдроздiлу

га}ry

ля проставлення
,ообiry позначки
луги та передачi
ITpy надання
lослуг

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

в не пiзнiше одного

робочого дня з дня
peecTpauii

повiдомлення або не

пiзнiше наступного
дня у разi

формування
письмового

повiдомлення про
виправлення

помилки
заiнтересованим

особам за
визначеною формою

(у тому числi
власникiв,

корисryвачiв
земельних дiлянок, а

також TpeTix осiб,
iHTepeciB яких
стосуваJIося
виправлення

помилок)

5. Проставляе
документообiгу
структурному
територiального r

,Щержгеокадастру
виконання посJ
сформований дл
пакет докумен
надання адмiнiст

у системi 
I

вiдповiдному 
|

пiлрозлiлу

рга}ry
позначку про

{ги та передас
видачi заявнику

,iB до центру
lативних послуг

ГУ ДеOхrаоrа*тпч

спецiалiст
вiдповiдного
струкryрного

пiдрозлiлу
,Щержгеокаластру

в не пiзнiше одного

робочого дня з д.ня
peecTpauiT

повiдомлення або не

пiзнiше насryпного
дня у разi

формування
письмового

повiдомлення про

Сiрощтан О**r, Mr*on.,9rP
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виправлення
помилки

заiнтересованим
особам за

визначеною формою
(у тому числi

власникiв,
корисryвачiв

земельних дiлянок, а
також TpeTix осiб,

iHTepeciB яких
стосувалося
виправлення

помилок)

6. Видае заявнику пакет документiв,
сформований за результатами
розгляду повiдомлення :

протокол виправлення помилки;
письмове повiдомлення про
виправлення помилки
заiнтересованим особам;
документ на замiну документа, в

якому виявлено помилку (за

бажанням заявника);
вiдмова у виправленнi помилки

Адмiнiстратор центру
надання

алмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiсля

отримання
документiв за

результатами
розгляду

повiдомлення про
виявлення помилки
вiд територiального

органу
.Щержгеокаластру

Загальна кiлькiсть днiв надапня послуги - 2 робочих днi

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги (передбачена

законодавством) -
2 робочих днi

Примiтка: лiТ або бфзлiяльнiсть посадовоТ особи
алмiнiстратора uентр{ надання адмiнiстративних
порядку. встановленому законом;

територiаJIьного органу [ержгеокаласт
послуг можуть бути оскарженi ,цо с),

рiшення, дii або брзлiяльнiсть Доржавного кадастрового реестратора можуть

до Держгеокадастру, j порялку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни; до
всfановленому Кодекс]ом адмiнiстративного судочинства УкраТни.

Упlовнi позначкu: В - Quконуе; У - бере учасmь; П - поZоdilсуе; З - заmверdэюуе.

суду в
бути оска

ЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
fiлмiнiстративноi поРлуги з внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про

частини зефельнот дiлянки, на яку поширюються права суборенди, cepBiTyTy,

з видачею витягу

86 вiд 06.12.2022, 
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посадова особа

Дiя
(В,

TepMiH
виконаннrI

у
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i структурний
пiдроздiл

у,
п,
з)

(лнiв;

l Прийняття пакета документiв, поданих
заявником iз заявоЮ в олектроннiЙ формi
засобами телекомунiкацiйного зв'язку з

використанням елqктронного пiдпису, що
базуеться на квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
альтернативного засобу електронноI
iдентифiкацii осqби з використанням
единого дерх(авного вебпорта.ltу

електронних посл|г, у тому числi через

веб-сторi нку .Щержреокадастру
За допомогою прdграмного забезпечення

,Щержавного зФмельного кадастру

заявнику повiдомляеться про прийняття
заяви та присвоdний Тй реестрацiйний
номер

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в В день
надходження

заяви з пакетом
документiв в

електроннiй

формi ло
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу
.Щержгеокаластру

в порядку
черговостi

2. Розглядае заяву рфом з документами та
перевlряс:

вiдповiднiсть документiв вимогам
законодавства;
еЛеКТРОННИИ ДОКУlчlеНТ

,Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
тринадцятог(с

робочого дня з

дня ресстрацiТ
заяви

.Щержавний
кадастровий

реестратор

не пiзнiше
тринадцятого
робочого дня з

дня ресстращiТ
заяви

3. У разi прийнятгя рiшення про внесення

до ,Щержавного земельного кадастру
вiдомостей про фежi частини земельноi

дiлянки, на як)4 поширюються права

суборенли" cepBiTyry виконус:

за допомогою прРграмного забезпечення

.Щержавного земефьного кадастру вносить

вiдомостi, якl мlстить електроннии

документ, до Щержавного земельного

кадастру, та здiйснюе внесення

вiдомостей про {лежi частини земельноТ

дiлянки, на як}], поширюються права

суOоренди, cepBl]yry;
накладде на документацlю lз

землеустрою, якР подана заявником в

електроннiй формi, квалiфiкований
електронний пiдг{ис;

формуе витяг з .Щержавного земельного

кадастру про земельну дlлянку на

пiдтверркення втесення вiдомостей (змiн

до них) про земельну дtлянку за

визначеною ФорYою]
оприлюднюс iнформашiю про вltесення

вiдомостей до .Щержавного земельного

кадастру та вiп[повiлнi вiдомостi про

об'екти ЩержавнРго земельного кадастру

згiдно з вимогамt"t законодавства.
У разi прийнят|я рiшення про надання

вiдмови у внфсеннi до ,Щержавного

ЧеDкасьхiй областi

сiроштан о**r, Mn*onriРrP Вб ВiД 06'12'2022
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земельного кадастdу вiдомостей про межi
частини земельн9l дlлянк4, на яку
поширюються пра4а суборенди, cepBiTyry
виконус:
скJIадання за дотомогою програмного
забезпечення Деfжавного земельного
кадастру протокол)r проведення перевlрки
електронного док5|мента за визначеною

формою;
формуе рiшення п!о вiдмову у BHeceHHi

до .Щержавного земельного кадастру
вlдомостей про мtжl частини земельноl

дlлянки, на яку поширюються права

суооренди, серв,туry за визначеною

формою.
Пiлписус локумен{и у паперовiй формi та
засвiдчуе свiй пiд4ис власною печаткою,
а в електроннiй формi, - посвiдчуе
власним ква.пiфir{ованим електронним
пiдписом.

4. Надсилае сфорфованi для видачi

документи в е|ектроннiй формi з

накладеним квалiфiкованим електронним
пiдписом засобамiл телекомунiкацiйного
зв'язку на вказан!, у заявi про внесення

вiдомостей (змiф дq них) адресу
електронноТ пошт| або з використанням
единого лерхiавного вебпорта.пу

електронних посл[г, у тому числi через

веб-стор i н ку .Щерхlгеокадастру

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в [le пiзнiше
чотирнадцятого

робочого дня з

дня peecTpauii
заяви

5. Передас витяг з ffержавного земельного
кадастру про зРмельну дiлянку або

рiшення про вiфмову у BHeceHHi до

,Щержавного зРмельного кадастру

вiдомостей про п,|ежi частини земельноТ

дiлянки, на яку поширюються права

суборенди, сервfiryry до спецiалiста
вiдповiдного стфукryрного пiлрозлiлу
територiального {ргаrv .Щержгеокаластру
для проставлРння у системi

документообiry пРзначки про виконання
послуги та перфлачi його до центру
надання адмiнiстdативних послуг

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
чотирнадцятого

робочого дня з

дня реестрачii
заяви

6. Проставляс у системi локуменr,ообiгу
вiдповiдного стРукцрного пiлрозлiлу
територiального фргаrгу,Щержгеокадастру
позначку про fиконання послуги та

передас витяг з Щержавного земельного

кадастру про фемельну дiлянку або

рiшення про вi|лмову у BHeceHHi до

.Щержавного фемельного кадастру

вiдомостеЙ про {,,rежi частини земельноТ

дiлянки, на "** поширюються права

спецiалiст
вiдповiдного
струкryрного

пiдроздiлу
територiального

органу

ЩержгеокаластрУ

в не пiзнiше
чотирнадцятого

робочого дня з

дня peecTpartiT

заяви

Черкаькiй област|

86 вiд 06.,l2.2022
Сiрощтан О*,rr, мп*опri?йб ' 

llll lll l lll lшllllllllllllllll lllп lll ill lllll



44

суборенди, сервiц
адмiнiстративних I

7. Видача замовнику
земельного када

дiлянку або рiш
BHeceHHi до Ще
кадастру вiдомосr
земельноТ дiлянки,
права суборенди, с

витяry з .Щержавного
тру про земельну
ння про вiдмову у
)жавного земельного
lй про межi частини
на яку поширюються
pBiTyry.

ддмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в в день звернення
заявника пiсля

отримання
витягу або

рiшення про
вiдмову у
BHeceHHi

вiдомостей (змiн
до них)

Загl льна кlлькlсть днlв l|адання послуги - 14 робочих днiв

Загl льна кlлькlсть днtв надання послуги (передбачена законодавством) - 14 робочих днiв

п

до

у,

lMiTKa: дiТ або бе
iHicTpaTopa центру
Iдку, встановленом

рiшення, дii або бt

|ержгеокадастру, у
tновленому Кодексr

,внiпозначкu: В-в

адмiнiстративноТ

lдiяльнiсть посадовоТ особи територiального органу .Щержгеок
надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi до

/ законом;
здiяльнiсть Державного кадастрового peecTp.tTopa можуть бути ос
порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни; до суду в

м адмiнiстративного судочинства УкраiЪи.

|кону€; У- бере учасmь: П - поzоduсуе; З - заmверdэtсус.

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
з видачi довiдки про HmIBHicTb та розмiр земельноi частки (п

ль Етапи ослуги Вiдповiдальна Дiя TepMiH виконання

86 вiд 06.12.2022
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з/п посадова особа
i структурний

пiдроздiл

(в,
у,
п,
з)

(днiв)

l Прийом та peecTpal
звернення в l

адмiнiстративних п
електроннiй ф(засобами тел
зв'язку з

електронного пiдпl
на ква.пiфiкованс
електронного пiдг
альтернативного за

iдентифiкацiТ особl
кадастрову ка[
використанням едl
вебпорталу електр
тому числi чер

,Щержгеокадастру)

iя заяви суб'екта
eHTpi надання
юлуг (KpiM заяв в
pмi, поданих
:комунiкацiйного

використанням
су, Що базусться
иу сертифiкатi
ису, чи iншого
:обу електронноТ
через Публiчну

ry або
ного державного
)нних послуг, у
)з веб-сторiнку

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в Протягом одного

робочого 21ня

2. Передача заяви
структурному
територiального
.Щержгеокадастру

вiдповiдному
пiдроздiлу

органу

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в не пiзнiшlе
насryпного робочогсl
дня пiсля отримання

з. Ресстрацiя заяв}

локументообiry
структурного
територiа.ltьного

.Щержгеокадастру,
документiв до
кадастрового peecTl

у системl
вiдповiдного

пiдроздiлу
органу

передача

.Щержавного
атора

спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiа.пьного

органу
.Щержгеокадастру

в Протягом одного
робочого дня (заяви

ре€струються у
вiдповiдному
структурному

пiдроздiлi
територiального

органу
.Щержгеокадастру в

день tx надходження в
порядку черговостi)

4. Прийнятгя заяви

формi, подан
телекомунiкацiйноr
використанням
пiдпису, що
квалiфiкованому
електронного пiдl
i}льтернативного зa

iдентифiкацii особ
кадастрову kal
використанням едl
вебпорталу елекц
тому числi чеtr

!ержгеокадастру
За допомогою
забезпечення
земельного кадi

в електроннiй
lT засобами
) зв'язку з

електронного
базуеться на

сертифiкатi
ису, чи iншого
)обу електронноТ

через Публiчну
ry або
ного державного
)нних послуг, у
)з веб-сторiнку

програмного

!ержавного
этру заявнику

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в В день надходкення
заяви в електроннiй

формiдо вiдповiдног,о
струкryрного

пiлрозлiлу
територiального

органу

Щержгеокаластру в

порядку черговостi

Сiроштан О*..r, Mn*onriьOrР
86 вiд 06.12.2022
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повiдомля€ться прl

та присвосний l

номер

прийняття заяви
l реестр4цlинии

4. Внесення до Держt
кадастру даних:
l) реестраuiйний
(запиry);
2) дата peecTpauiT з,

3) вiдомостi п

звернулася iз заяво
4) вiдомостi t

кадастрового ре
прийняв заяву (зап
Створення електс
у,Щержавному зем(

вного земельного

номер заяви

яви (запиry);
lo особу, яка
о (запитом);

ро .Щержавного
|стратора, який
lT).

пноТ форми заяви
льному кадастрl

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiше першого

робочого дня з дня
peccTpauiT заяви у

вiдповiдному
струкryрному

пiлрозлiлi
територiапьного

органу

,Щержгеокадастру

5. Формування довi,l
та розмiр земельн
визначеною форм
програмного
,Щержавного земел
або

формування по
вiдмову у надаI

.Щержавного земеJ
визначеною форrч
програмного

,Щержавного земел

ки про наявнiсть
lT частки (паю) за
)ю за допомогою

забезпечення
,ного кадастру

liдомлення про
Hi вiдомостей з

ьного кадастру за
]ю з8 допомогою

забезпечення
lНОГО К&.ЦаСТР}

,Щержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiше дев'ятого
робочого дня з дня

реестрачiТ заяви у
вiдповiлному
структурному

пiлрозлiлi
територiа.пьного

органу
.Щержгеокаластру

6. Пiдписання довiдl
розмiр земельно'i
паперовiй формi
про вiдмову у на

,I\ержавного земе
паперовiй форм
пiдпису власною
надання в елек

посвiдчус i
квалiфiкованим
пiдписом

.l
,и про наявнlсть та 

|

частки (паю) у l

або.повiдомленн, 
I

laнHl вlдомостеи з 
l

1ьного кадастру у
та засвiдчення

печаткою, а у разi
гроннiй формi,
ого власним

електронним

,Щержавний
кадастровий

реестратор

з Не пiзнiше десятого

робочого дня з дня

ресстрачiТ заяви у
вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiального

органу

Держгеокадастру

,7.
Надсилання довil
розмiр земельно't
повiдомлення пр

вiдомостей з.Щер

кадастру заявни

формi засобами r

зв'язку на вкЕ

адресу електроI
використанням (

вебпорталу елел

тому числi I

!ержгеокаластр1

ки про наявнiсть ,га

частки (паю) або
вiдмову у наданнi

(aвного земельного
oBi в електроннiй
шекомунiкацiйного
}а}ry у зверненнl
ноi пошти або з

диного державного
гронних послуг, у
эрез веб-сторiнку

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше десятого

робочого дня з дtlя
peecTpauiT заяви у

вiдповiдному
структурному

пiдрозлiлi
територiальног<l

органу
.Щержгеокаластру

в Не пiзнiше десят()го
8. Передае довiдк: ,Щержавний

оr.rr. Mr*onri9,iP
86 вiд 06.12,2022, 
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розмiр земельноТ
паперовiй формi r

про вiдмову у над

.Щержавного земел
паперовiй формi
вiдповiдного
пiдрозлiлу терито

Щержгеокадастру д
системi докумен1
про виконання по
його до ц(

адмiнiстративних r

частки (паю) у
бо повiдомлення
rHHi вiдомостей з

,ного кадастру у
до спецiалiста

структурного
liального органу
lя проставлення у
эобiгу позначки
;луги та передачi
нтру надання
ослуг

кадастровий

реестратор
робочого дня з дня
peecTpauiT заяви у

вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiального

органу
.Щержгеокаластру

9, Проставляе
документообiгу
структурного
територiа.гlьного

,Щержгеокадастру
виконання посл,

довiдку про ная

земельнот частки

формi або повiдош

у наданнi вiдомоl
земельного када(

формi до t

адмiнiстративних

у системl
вiдповiдного

пiдрозлiлу
органу

позначку про
ги та передае
lHicTb та розмiр
паю) у паперовiй
тення про вiдмову
гей з ,Щержавного
гру у паперовiй
ентру надання
lослуг

спецiа.пiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу

,Щержгеокаластру

в не пiзнiше
десятого робочого,.
дня з дня реестраuiТ

заJlви у вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiального

органу
.Щержгеокадастру

l0 Видача замовни
наявнiсть та розм
(паю) у папеF
повiдомлення прс
вiдомостей з Дер)
кадастру у паперс

.у довiдки про
r земельнот частки
lвiй формi або

вiдмову у наданнi
авного земельного
liй формi

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiсля

отримання довiдк,и
або повiдомлення про

вiдмову у наданнi
вiдомостей з

,Щержавного
земельного кадастру

Загальна кiлькiсть дн } надання послуги - 10 робочих днiвl

загальна кiлькiсть
законодавством) -

днiв наданItя послуги (передбачена 10 робочих лнiвl

Примiтка: лii або (

адмiнiстратора центl
порядку, встановлен0

рiшення, дii або

до територiального

.Щержавного кадастр(
Кабiнетом MiHicTpiB
судочинства Укратни

Улловнi позначкu: В -

адмiнiстративноТ
вiдомостей про одеl

CipoulTaH О**r, Mn*onr8,iР

ездiяльнiстЬ посадовоТ особИ територitШьногО органу .Щержгеокl

у'надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi до

иу законом;
5ездiяльнiСть ДержаВного кадаСтровогО реестратора можуть бути ocl

органу Держгьокаластру на територiт дiт повноважень вiдпr

вого ре€стратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встано

УкраiЪи; до судУ в порядкУ, встановленому Кодексом адмiнiстрz

вuконуе; У - бере учасmь; П - поzоdсtсуе; З - заmверdэtсус,

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
IослугИ з видачi довiдки про HarIBHicTb у Державному земельному,кад

,*u"n" у власнiсть земель;от дiлянки у межах норм безоплатнот привi

i а п е в Е}tлфш'Iрilrтццiдпялвпр п р и з н аче н н я ( ви ко ри с тан н я )

86 вiд 06,12,2022
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Термiп
вlrконання

(днiв)

ВiдповИальна
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Протягом одног0

робочого дня
Адмiнiстратор центру

надання
адмiнiстративнlтх

послуг

Прийом та реестраЩiя заяви оуб'скта
звернення в щентрi надання
адмiнiстративних гlослуг (KpiM заяв в

електроннiй формi, поданих засобами
телекомунiкацiЙноfо зв'язку з

використанням
пiдпису, що базуеться на

електронного пiлfiису, чи iншого
альтернативного з!собу електронноi
iдентифiкачiТ осоýи через Публiчну
кадастрову карту або з

використанням еflиного державного
вебпорталу електронних послуг, у
тому числi через веб-сторiнку

[ержгеокаластру)

не пiзнiше
наступного

робочого дня пiсля
отримання

Адмiнiстратор центу
надання

адмiнiстративних
послуг

Передача заяви вiдповiдному
структурному пlдроздlлу
територiального органу

.Щержгеокаластру

Протягом одного

робочого дня
(заяви

рееструються у
вiдповiдному
структурному

пiлроздiлi
територiального

органу
.Щержгеокаластру

в день ix
надходження в

порядку
черговостi)

спецiалiст
вiдповiдного
струкryрного

пiлрозлiлу
територiапьного

органу

.Щержгеокаластру

Ресстраrriя заяри у системi

документообiry вiдповiдного
структурного пiдрозлiлу
територiального органу

Держгеокадасту, передача

докчментiв до .Щержавного
кадастрового реестратора

В день
надход2кення

заяви в

електроннiй формi
до вiдповiдного

структурного
пiлрозлiлу

територiального
органу

,Щержгеокаластру
в порядку
черговостi

,Щержавний
кадастровий

реестратор

Прийняття заячи в електроннiй

формi, полрноТ засобами

телекомунiкачiйlого зв'язку з

використанням електронного
пiдпису, що базусться на

квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого

аJIьтернативного засобу електронноi

iлентифiкачiТ осрби через Публiчну
кадастрову гарry або з

використанням fлиного державного
вебпорталу елеттронних послуг. у

Вб вiд 06,'l2,2022, 
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тому числl че]

.Щержгеокадастру
за допомогоlс
забезпечення Щерж
кадастру заявник
про прийнятгя заяв

ресстрацiйний ном,

|ез веб-сторiнку

програмного
lвного земельного, повiдомляеться
{ та присвоений iй

р

4. Внесення ло ,Щерж
кадастру даних:
l) реестрачiйниi
(запиry);
2) дата ресстрачiI з

3) вiдомостi t
звернулася iз заяво
4) вiдомостi
кадастрового р(
прийняв заяву (зап

Створення електр(

у {ержавному зем(

вного земельного

номер заяви

яви (запиry);
ро особу, яка
о (запитом);
Ipo .Щержавного
эстратора, який
lT).

нноТ форми заяви
льному кадастрi

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
першого робочого

дня з дня

реестрачii заяви у
вiдповiдному
струкryрному

пiлрозлiлi
територiального

органу
Щержгеокаластру

5. Формування довiд
.Щержавному зем
вiдомостей про
власнiсть земельн(
норм безоплатно
певним видом
призначення (в

визначеною форш
програмного
.Щержавного земел
або

формування п(

вiдмову у нада

,Щержавного земе.

визначеною форп
програмного
.Щержавного земел

м про наявнiсть у
)льному каластрi

одержання у
Т дiлянки у межах

приватизацiТ за
ii . цiльового

лкористання) за
)ю за допомогою

забезпечення
,ного кадастру

вiдомлення про
lHi вiдомостей з

ьного кадастру за

ою за допомогою
забезпечення

сНОГО Ка.ЦаСТР}

,Щержавний
кадастровий

ресстратор

в не пiзнiше
дев'ятого

робочого дня з дня

реестраuii заяви у
вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiального

оргаtту

.Щержгеокадастру

6, Пiдписання довiд
Щержавному зе}

вiдомостей пр(

власнiсть земельt
норм безоплатнl
певним видоN
призначення (

паперовiй формi
про вiдмову у Hi

.Щержавного зем(

паперовiй форп
пiдпису власною
надання в еле

посвiдчуе
квалiфiкованим
пiдписом

ки про наявнiсть у
lельному кадастрi
, одержання у
оТ дiлянки у межах
,т приватизацiт за

iT цiльового
використання) у
або повiдомлення

даннi вiдомостей з

льного кадастру у
i та засвiдчення
печаткою, а у разi
;троннiй формi,
iого власним

електронним

.Щержавний
кадастровий

реестратор

з не пiзнiше
десятого робочого

дня з дня

реестрачii заяви у
вiдповiдному
структурному

пiдроздiлi
територiального

оргаrry

ДержгеокадастрУ

Сiроштан Оксана Mn*onrP#

ГУ !ерхrеокцастру у Черкаькiй областi

Вб вiд 06,,|2.2022
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7. надсилання ловiлци про наявнiсть у
Щержавному зечельному цадастрi
вlдомостеи про одержання у
власнiсть земельнрТ дiлянки у межах
норм безоплатно[ приватизачiТ за

певним видом ll цlльового
призначення (виlористання) чбч
повlдомлення про вlдмову у наданнl
вiдомостей з .Щерщавного земельного
кадастру
заявниковi в еlектроннiй формi
засобами т9лекомунiкацiйного
зв'язку на вкщану у зверненнi алресу
електронноТ пошти або з

використанням единого державного
вебпорталу елекIронних послуГ, у
тому числi чфрез веб-сторiнку
.Щержгеокаластру

{ержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
десятого робочого

дня з дня

реестрацiТ за,Iви у
вiдповiдному
струкryрному

пiдроздiлi
територiа.гtьного

органу
,,Щержгеокадастру

8. Передае ловiдку про наявнiсть у
Щержавному зеN4ельному кадастрi
вlдомостеи 

"р9 .. одержання у
власнlсть земельноl дlлянки у межах
норм безоплатнqТ приватизацiТ за
певним видом ll цlльового
призначення (|икористання) у
паперовlи Формl аоо .повlдомлення
про вlдмову у нqданнl вlдомостеи з

.Щ,ержавного земельного кадастру у
паперовiй формг до спецiалiста
вiдповiдного стру{.ryрного пiдроздiлу
територlального органу

!ержгеокадастру для проставлення у. р.
систем l документtооlгу позначки_про
виконання послути та передачl иого

до центру наданr|я адмiнiстративних
послуг

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
десятого робочсlго

дня з дня
реестрачiТ заяви у

вiдповiдному
струкryрном),

пiдроздiлi
територiального

органу
.Щержгеокадастру

9, Проставляс у сисfемi документообiгу
вiдповiдного структурного пiдроздiлу
територiального органу

,Щержгеокаластру позначку про
виконання посjlуги та передас

довiдку про наяврiсть у Щержавному
земельному кадаРтрi вiдомостей про
одержання у B|rracHicTb земельноТ

дiлянки у ,y.*uT норм безоплатно'f
приватизац1l за певним видом tl

цiльового призначення
(використання) у паперовiй формi
або повiдомленця про вiдмову у
наданнi вiломо!тей з !ержавного
земельного кадf,стру у паперовlи

формi до центру надання
адмiнiстративниt{ послуг

спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiа.пьного

органу
.Щержгеокадастру

в не пiзнiше
десятого робочого

дня з дня

реестрацii заяв.и у
вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiального

органу
.Щержгеокаластру

гу_дерхгеокцатру 
у Черкасьхiй областi

Вб вИ 06,12.2022
'lш 
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l0 видача замовнр
наявнiсть у Держ
кадастрi вiдомост,
власнiсть земельн
норм безоплатнс
певним видом
призначення (l
паперовiй формi
про вiдмову у на

.Щержавного земе,
паперовiй формi

ку довiдки про
tBHoMy земельному
й про одержання у
lT дiлянки у межах' приватизачiТ за'iT цiльового
икористання) у
або повiдомлен}ля

taHHi вiдомостей з
lьного кадастру у

ддмiнiстратор центу
надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiсля

отримання довi,llки
або повiдомлення

про вiлмову у,

наданнi
вiдомостей з

.Щержавного
земельного

кадастру

Заl альна кiлькiсть днil надання послуги - 10 робочих днiв

Заl :lJIbHa кiлькiсть дшi надання послуги (передбачена законодавством)

п

до

су

Ул

lMiTKa: дii або С

iHicTpaTopa центt
ядку, встановлено,

рiшення, дiТ або (

територiаJIьного
жавного кадастро
iHeToM MiHicTpiB
)чинства Украiни.

позначкu: В-

оr..r, Mn*onr',9rP

дiяльнiсть посадовот особи територiа.пьного органу .щержгеок
надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi ,цо,законом;

tдiяльнiсть .Щержавного кадастрового ресстратора можуть бути ос
ргану .Щержгеокадастру на територiТ дii повноважень вi,цп
го реестратора, а також ло .Щержгеокадастру, у порядку, встано
краТни; до суду в порядку, встановленому Кодексом алмiнiс.гр:

: У - бере учасmь; П - поzоdпсуе; З - заmверdасуе,

ГУ Дерхгеохадастру у Чвркаськiй областi

86 вiд 06,12,2022
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адмiнiстративнс
)ження у викориl

до них
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, ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
послуги з внесення ло.щержавного земельного кадастру вiломостей прс

:aHHi земель, безпосередньо встановленi законами та прийнятими вiдпо
tормативно-правовими актами, мiстобулiвною документацiсю,

з видачею витягу

N
зll

Ета lи послуги Вiдповiдальна
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(В,
у,
п,
з)

TepMiH
виконання

(днiв)

1 Прийняття паке,
заявником iз заяl
засобами телеко
використанням е.

базуеться на ква-

електронного
альтернативного
iдентифiкацii ol

единого деF
електронних пос
веб-сторiнку Дер;
За допомогою п

ffержавного земе
повiдомляеться
присвоений Тй ре,

а документiв, поданих
)ю в електроннiй формi
ryнiкацiйного зв'язку з

ектронного пiдпису, що
iфiкованому сертифiкатi
tiдпису, чи iншого

засобу електронноТ
оби з використанням
кавного вебпорталу

уг, у тому числi через
iгеокадастру
roграмного забезпечення
lьного кадастру заявнику

ро прийнятгя заяви та
страuiйний номер

.Щержавний
кадастровий

реест,ратор

в В день
надходження

заяви з пакетом
документiв в

електроннiй

формi ло
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу
Держгеокадасту

в порядку
черговостi

2 Розглядае заяву
перевiряе:
вiдповiднiсть
законодавства;
електронний лоц

)iIзoM з докумен,гами та

документiв вимогам

мент

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

в не пiзнiше
тринадцятоI,о

робочого дня з

дня реестрацiТ
заяви

J У разi прийнятт
вiдомостей про с
земель до l
кадастру вико}ту(
за допомогою п

,Щержавного зем(

вiдомостi, якi
документ, до
кадастру та здiйr
про обмеження у
накJlадае на док)
яка подана заявн
квалiфiкований с

формус витяг з

кадастру про о(

земель за визнач
оприлюднюс iH

вiдомостей до
кадастру та в

об'скти .Щержавl

l рiшення про внесення
iмеження у використаннi

,ержавного земельного

)ограмного забезпечення
льного кадастру вносить

MicTl.tTb електронний
Щержавного земельного
нюе внесення вiдомостей
використаннi земель;
иентацiю iз землеустрою,
IKoM в електроннiй формi,
rектронний пiдпис;

,Щержавного земельного
меження у використаннi
,ною формою;
Рормачiю про внесення

fl,ержавного земельного

дповiднi вiдомостi про
ого зем,ел,ьного кадастру

l у лерr(roохцастру у Ч€ркаськiй (

!ержавний
кадастровий

ре€с"гратор

в не гl iзнiше:
тринадцятого

робоч,эго днlп з

дня рtlестрацiТ
заяви

оr.rr. Mn*onri9rР - 
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згiдно з вимогами
У разi прийняттl
вiдмови } BHor

обмеження у BI

,Щержавного земел
скJIадання 3а д
забезпечення Щ
кадастру протокоJ
електронного док)
формування рiш
BHeceHHi вiдомо
земельного када

формами
Пiдписус докумен
засвiдчуе свiй пiд;
в електроннiй фо1
квалiфiкованим ел

]аконодавства

рiшення. про надання
eHHi вiдомостей про
користаннi земель до
lного кодостру викону€ :

)помогою програмного
|ржавного земельного

у проведення перевiрки
uента;
)ння про вiдмову у
:тей до ,Щержавного
)тру за визначеними

ги у паперовiй формi та
ис власною печаткою, а
Mi, - посвiдчуе власним
)ктронним пiдписом

4. Надсилас сфоl
документи в
накJIаденим KB'UI

пiдписом засоба]
зв'язку на вказа}
вiдомостей (зм
електронноТ пош,
единого дер
електронних пос.j

веб-сторiнку Дер)

иованi для видачi
лектроннiй формi з

Рiкованим електронним
и телекомунiкачiйного
i у заявi про внесення
l до них) адресу
и або з використанням
сaвного вебпорталу

уг, у. тому числi через
геокадастру

,Щержавний
кадастровий

реестратор

в Не пi:знiше
чотирнадцятоГо

робочо,го дня з
лня pec:cTpauiT

заяви

5. Передае витяг з
кадастру про обr

земель або рiшенl
вiдомостей (змiн
земельного кад
вiдповiдного с1

територiального
для проставJ
документообiry l

послуги та пеt
надання адмiнiсц

Щержавного земельного
ежен}ш у використаннi
я про вiдмову у BHeceHHi

цо них) до .Щержавного
tcTpy до спеlliалiста
)укryрного пiлрозлiлу
)ргану,Щержгеокадастру
эння у системi
означки про виконання
:дачi його до центру
}тивних послуг

Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
чотирн€tдцятого

робочого дня з

дня peticTpauiT
заяви

6. Проставляс у
вiдповiдного сl
територiального
позначку про
передае витяг з

кадастру про об
земель або рiшенl
вiдомостей (змiн
земельного када(

адмiнiстративних

;истемi локументообiry
руктурного пiдроздiлу
)ргану .Щержгеокаластру
]иконання послуги та

.Щержавного земельного
,{еженшI у використаннi
lя про вiлмову у BHeceHHi

до них) до .Щержавного
тру до центру надання
послуг

спецiалiст
вiдповiдного
струкryрного

пiдроздiлу
територiального

органу
.Щержгеокадастру

в не пiiзнiше
чотирнiлдцятого

робочс}го дня з
дня peecTpau,iT

заяви

7 видача замовни
земельного кад€

використаннi зе

вiдмову у внесс

у витягу з Щержавного
)тру про обмеження у
/tель або рiшення про
tHi вiдомостей (змiн ло

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiсФативних
послуг

в В день:}верне]ння
заявни;ка пiс.пя

отримання виl,яг),

або рirrlення про

оr*r. Mn*onribOrР
86 вiд 06.12,2022
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них) до !ержавно о земельного кадастру. вiдмову у
BHeceHHi

вiломос,гей (змiн

ло них)

За ,аJIьна кiлькiсть днi надання послугп - 14 робочих днiв

За ,aJlbнa кiлькiсть дrr } надання послуги (передбачена законодавством)
14 робочих лнiiв

П1
ад]

по

до

Yi

rимiтка: дii або (

лiнiстратора цент]
)ядку, встановленс

рiшення, дii або

!ержгеокадастру,
:ановленому Колеr

,,oBHi позначкu: В -

о**r. Mn*onr]?rP

lдiяльнiсть посадовоi особи територiального органу l[ержгеока
надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскар:женi до

/ законом;
здiяльнiсть .Щержавного кадастрOвого ресстратора мо}куть бути Ьск
порядку, встановленому Кабiнеr,ом MiHicTpiB YKpaTH}l; до суду в п
м адмiнiстративного судочинства УкраТни.

|конус; У - бере учасmь; П - поzоduсус; З - заmверdilсуе.

ГУ Дерlкrеохада:тру у Черхасьхiй 96ластi

86 вiд 06.12,2022
,lllll|l 
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ТВХНОЛОГIЧНА КАРТКА
адмiнiстративнот послуги з внесення ло !ержавного земельного кадастру вiдомостеii

(змiн до них) про земельну дiлянку з видачею витягу

лlь

з/п
Ета и послуги Вiдповiдальна

посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH вI|конаншя
(лнiв1

l Прийняття пакет{ документiв, поданих
заявником lз заявqю в електроннiй формi
засобами телекомfнiкацiйного зв'язку з
використанням елфктронного пiдпису, що
базуеться на квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiлпису, чи iншого
iцьтернативного засобу електронноТ
iдентифiкацiТ осQби з використанням
единого лержiавного вебпорталу
електронних посл}г, у тому числi через
веб-стор i н ку .Щержlеокадастру
за допомогою прфграмного забезпечення
.Щержавного земел{ного кадастру заявнику
повiдомляеться ndo прййняття заяви та
присвоений Тй реесррачiйний номер

!ержавний
кадастровий

реестратор

в В день
надходдення заяви

з пакетом
документiв в

електроннiй формi
до вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу
,Щержгеокадастру в
порядку черговостi

2. Розглядае заяву рфом з документами та
перевlряс:

вlдповlднlсть документtв вимогам
законодавства;

електроннии докурlент

flержавний
кадастровий

ре€стратор

в не пiзнiше
тринадцятого

робочого дня з д.ня

реестрацiТ заяви

з. У разi прийняття рiшення про внесення
вiдомостей (змiн Ро них) про земельну
дlлянку виконус:
за допомогою прýграмного забезпечення
.Щержавного земелфного кадастру вносить
вiдомостi, якi мiстить електронний
документ, до !фржавного земельного
кадастру та здiйснфс внесення вiдомостей
(змiн ло них) про зчмельну дiлянку;
у. разi, якщо 

$оземельна книга не
вlдкривалась:
вiдкривае Поземелфну книгу в електроннiй
(чифровiй) формi {а вносить вiдомостi до
неТ (KpiM вiломос]гей про затвердження
документацiТ iз зе{,rлеустрою, на пiдставi
якоl здlиснена державна реестрацtя
земельноТ дiлянки, а також про власникiв,
корисryвачi в земелрноi дiлянки);
вiдкривае Поземел!ну книry в паперовiй
формi шляхом роздрукування за
допомогою прогфамного забезпечення

ГУ Дерхгвохадастру у Черкасьх

.Щержавний
кадастровий

ре€стратор

в

з

не пiзнiше
тринадцятого

робочого дня з дня
реестрацiТ заяви

вlд
Сiроштан О*.rrc Mn*onrl9rР , 
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,Щержавного земельного
вiдповiдноТ ПоземельноТ.
електроннiй (uифровiй) формi ;

у P{Bl, яКщо
книга вiдкривалась (у разi внесення
вiдомостей (змiн до них) про
заресстровану земельну лiлянку TaKi
вiдомостi вносяться до ПоземельноТ книги:
в паперовiй формi - {ержавним
кадастровим реестратором за мiсцем
розташування земельноТ дiлянки; в
електроннiй формi - .Щержавним
кадастровим реестратором, обраним за
допомогою програмного забезпечення
.Щержавного земельного кадастру за
принципом випадковостi):
вносить до вiдповiдного розлiлу
ПоземельноТ книги в електроннiй
(цифровiй) формi запис про внесення змiн
до вiдповiдних вiдомостей за власним
квалiфiкованим електронним пiдписом;
проставляс на аркушi ПоземельноТ книги в
паперовiй формi, до вiдомостей якоТ
вносяться змiни, позначки про внесення
змiн до вiдомостей за визначеною

формою;
виготовляе новий артуш ПоземельноТ
книги в електроннiй (чифровiй) та
паперовiй формi iз змiненими вiдомостями
та долуча€ такий аркуш до вiдповiднот
поземельнот книги для його зберiгання
рilзом з нею
накJIадае на документацiю iз землеустрою,
яка подана заявником в електроннiй формi,
квалiфiкований електронний пiдпис;

формуе витяг з !ержавного земельного
кадастру про земельну дiлянку на
пiдтвердження внесення вiдомостей (змiн
до них) про земельну дiлянку
оприлюднюс iнформацiю про внесення
вiдомостей до .Щержавного земельного
кадастру та вiдповiднi вiдомостi про об'ект

.Щержавного земельного кадастру згiдно
з вимогами законодавства
У разi прийнятгя рiшення про надання
вiдмови у BHeceHHi вiдомостей (змiн ло
них) про земельну дiлянку виконуе:
складання за дOпомогою програмного
забезпечення Щоржавного земельного
кадастру протоколу проведення перевiрки
електронного документа;
формус рiшення про вiдмову у BHeceHHi
вiдомостей (змiн до них) про земельну
дiлянку за визначеними формами
Пiдписуе документи у паперовiй формi та
засвiдчус свiй пiдпис власною печаткою, а
в електроннiй формi, - посвiдчуе власним

кадастру
книги в

поземельна

86 вiд 06.12,2022
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квалiфiкованим лектронним пiдписом

надсилае сф,

документи в
накJIаденим ква
пiдписом засоб
зв'язку на Bкalзi
вiдомостей (зr

електронноТ пол
единого де
електронню( по(
веб-сторiнку !ер

pMoBaHi ц|я видачi
електроннiй формi з
iфiкованим електронним
ми толекомунiкацiйного
ry у заявi про внесення
iH до них) адресу
ти або з використанням
жавного вебпортапу
пуг, у тому числi через
кгеокадастру

!ержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiшt:
чотирнадцятlсго

робочого дня з дня
реестрацiТ заllви

5 Передас витяг :

кадастру про
рiшення про
вiдомостей (змil
лiлянку до с

структурного пi,
органу .Щержгеок
у системi докуп
виконання посл,!

центру надання а

.Щержавного земельного
земельну дiлянку або
вlдмову у BHeceHHi
до них) про земельну

rецiалiста вiдповiдного
tрозлiлу територiального
цастру для проставлення
ентообiгу позначки про
ги та передачi його до
цмiнiстративних послуг

.Щержавний
кадастровий

ре€стратор

в Не пiзнiше,
чотирнадцятсlгЬ

робочого дня з дня
реестрацiТ заяви

6 Проставляс у
вiдповiдного с:

територiального
позначку про
передае витяг з
кадастру про

рiшення про
вiдомостей (змiн
дiлянку до
адмiнiстративних

докумеtlтообiгу
пiдроздiлу

Держгеокадастру
иконання послуги та
,Щержавного земельного

ну дiлянку або
вiдмову у BHeceHHi
ло них) про земельну

центру надання
послуг

Спецiалiст
вiдповiдного
струкryрного

пiдроздiлу
територiа.пьного

орга}rу

.Щержгеокадастру

в не пiзнiше
чотирнадцятOго

робочого дня з дня
ресстрацiТ заяви

7 Видас замовник,
земельного кадас,
або рiшення пtr

вiдомостей (змiн
дiлянку

витяг з !ержавного
про земельrr} лiлянку
вiдмову у BHeceHHi
э них) про земельну

ддмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiс.гlя

отримання витягу
або рiшення про

вiдмову у BHeceHHi
вiдомостей (зплiн

ло них)

За гаJIьна кiлькiсть днi } надання послуl,и - 14 робочих днiв

За гаJIьна кiлькiсть днj в надання послуги (передба.lена законодавством) 14 робочих днiв

п lимiтка: дii або i

лiнiстратора цент
)ядку, встановлен(

рiшення, дii або
Щержгеокадастру,
,ановленому Кодеl,

лтан Оксана Mn*on.i9rP

lздiяльнiсть посадовоi особи територiilльного органу .щержгеокада, надання адмiнiстративних послуг можуть бути ocKapжeнi до су
у законом;
эздiяльнiсТь,.Щержавного кадастрового реестратора можуть бути оскар:
порядку, встановлеНому КабiНетом MiHicTpiB УкраiЪи; до суду в пор.

эм адмiнiстративного судочинства Украiъи.
ГУлДеРхвокцатру 

у чgрЕськiй Флатi
86 вiд 06.12.2022

' 
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