
у,

(

iпозначкu, в- r|

адмiнiстратив
iH до них) про зс
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lьKoHyc; Y- береучасmь; П -поzоdжус,. З - заmверduсуе.

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
послуги з внесення до Державного земельного кадастру вiдомос,тей
в межах територiй адмiнiстративно-територiальних одиниць, про зе

ах територiй територiальних громад, з видачею витягу

}lъ

зlп
Ета и послуги Вhповhальна

посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH
виконання

(днiв)

1 Прийняття пакет
заявником iз заяв
засобами телекоI
використанням eJ

базуеться на ква-

електронного I

alльтернативного
iлентифiкаuiТ ос
Сдиного дер
електронних посл:
cTopiHKy .Щержгеоr
За допомогою п

.Щержавного земеJ
повiдомлясться t
присвосний Тй рее,

t документiв, поданих
)ю в електроннiй формi
унiкацiйного зв'язку з
эктронного пiдпису, що
iфiкованому сертифiкатi
iдпису, чи iншого

засобу електронноТ
>би з використанням
кавного веопорталу
г, у тому числi через веб-
адастру
)ограмного забезпечення
ьного кадастру заявнику
ро прийнятгя заяви та
трачiйний номер

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в В день
надходкення

заяви з пакетом
документiв в,

електроннiй

формi ло
вiдповiдногс,
струкryрного

пiлрозлiлу
територiального

органу
.Щержгеокаласrру

в порядку
черговостi

2, Розглядае заяву
перевiряе:
вiдповiднiсть
законодавства;
електронний локу

)aвом з документами та

докумен,тiв вимогам

|ент

.Щержавний
кадастровий

ре€стратор

в не пiзнiше
тринадцятог()

робочого дня з

дня реестрацiТ
заяви

J. У разi прийнятт
вiломостей (змiн
територiй адмiн
одиниць, про з(

територiа.ltьних
земельного кадас,
за допомогою t

Щержавного зем(
вiдомостi, якi
документ, до
кадастру та здiйl
про землi
адмiнiстративно-:
про землi в межа]
громад;
накJIадас на док)

рiшення про внесення
о них) про землi в межах
этративно-територiал ьних
млi в межах територiй
,ромад до .Щержавного
ру виконус:
)ограмного забезпечення
Iьного кадастру вносить

мiстить електронний

Щержавного земельного
нюе внесення вiдомостей
в межах т,ериторiй
эриторiальних одиниць,
територiй територiальних

иентацiю iз землеустрою,' 
ГУ Держrеохадасточ у Чеок*ьriй лб

Щержавний
кадастровий

ресстратор

в

з

не пiзнiше
ТРИНДДЦЯТОГ,0

робочого дня з

дня peccTpauiT
заяви

о*.r* Mn*onu8rP
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яка подана заявни
квалiфiкований ел

формуе витяг з

кадастру про зе
адмiнiстративно-т(
про землi в межах
громад за визначеl
оприлюднюс iнф

вiдомостей до
кадастру та вiдпов

Щержавного зем(
з вимогами законо
У разi прийнятт
вiдмови у внесенн
про землi
адмiнiстративно-тl
про землi в межах
громад ло ,Щержав
виконуе:
складання за )

забезпечення l
кадастру протоко
електронного док)

формування рiшеr
вiдомостей (змiн
земельного кадас
адм iнiстративно-т
про землi в межах
громад за визначе
Пiдписуе докумеl
засвiдчус свiй пiд
електроннiй фор
квалiфiкованим eJ

ком в електроннiй формi,
:ктронний пiдпис;
,Щержавного земельного
ллi в межах територiй
риторiальних одиниць,
територi й територiагIьн их
ими формами;
ормацiю про внесення

Щержавного земельного
iднi вiдомостi про об'екти
пьного кадастру згiдно
цавства
l рiшення про надання
вiдомостей (змiн до них)
} межах територiй
lриторiа.пьних одиниць,
територiй територiальних
ного земельного кадастру

,опомогою програмного
рржавного земельного
Iy проведення перевiрки
мента;
ня про вiдмову у BHeceHHi

до них) до .Щержавного
гру про землi t} межах
:риторiальних одиниць,
територiй територiальних
tими формами
ги у паперовiй формi та
Iис власною печаткою, а в
i, - посвiдчуе власним
ектронним пiдписом

4 Надсилае сформо
в електроннiй
квалiфiкованим
засобами телеко
BKitзaHy у заявi
(змiн ло них) алр
з використання
вебпорталу елек
числi через веб-сl

iaнl для видачl документи
формi з накJIаденим
електронним t-liдписом

ryнiкацiйного звОязку на
lро внесення вiдомостей
су елекгронноТ пошти або
t единого державного
,ронних послуг, у тому
rpi нку,Щержгеокаластру

,Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
чотирнадцятс|го

робочого дня з
лня ресстрашiТ

заяви

5 Перелае витяг :

кадастру про з

адмiнiстративно-,
про землi в межа
громад або рiшеl
до ,Щержавногr
вiдомостей (змiн
територiй адмit
одиниць, про :

територiальних
вiдповiдного

,,Щержгеокаластр1
системi докум(

.Щержавного земельного
lмлi в меж.lх територiй
,ериторiальних одиниць,
l територiй теритсlрiальних
ня про вiдмову у BHeceHHi

земельного кадастру

до них) про землi в межах
i стратив но-те ритор iал ь н их
эмлi в межах ,гериторiй

громад до спецiалiста
труктурного пiдроздiлу

цlя проставлення у
нтообiгч.- позначки пDо

.I у лерrсеокадастру у Чеохасjкiй об

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiше,
чотирнадцятOго

робочого днlr з

дня ресстраrдiТ
заяви

Сiроштан О**r, Mn*onr]9*P , 
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виконання послуги та передачi його до
центру надання алмiнiстративних послуг

l3. Проставляе у системi документообiry
вiдповiдного структурного пiлрозлiлу
ториторiального органу .Щержгеокадастру
позначку про виконання послуги та передас
витяг з Щержавного земельного кадастру
про землi в межах територiй
адмiнiстративно-тФриторiагIьних одиниць,
про землi в межах територiй територiа.гtьних
громад або рiшення про вiдмову у BHeceHHi
до ,Щержавного земельного кадастру
вiдомостей (змiн до них) про землi в межах
територiй адмiнiстративно-територiа_пьних
одиниць, про землi в межах територiй
територiальних громад до центру надання
адмiнiстративних послуг

спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiлрозлiлу
територiагIьного

органу
.Щержгеокадастру

в не пiзнiше
чотирнадцятоlго

робочого дня з

лня реестрачii
заяви

l4. Видас замовнику витяг з .Щержавного
земельного кадастру про землi в межах
територiй адмiнiстративно-територiальних
одиниць, про землi в межах територiй
територiальних громад або рiшення про
вiдмову у BHФceHHi до ,Щержавного
земельного кадасТру вiдомостей (змiн ло
них) про землi в . межах територiй
адмiнiстративно-територiа.гlьних одиниць,
про землi в межах територiй територiальних
громад

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiсля

отримання
витяry або

рiшення прс,

вiлмову у
BHeceHHi

вiдомостей (зшriн

до них)

Загальна кiлькiсть днiF надання послуги - 14 робочихднiв

Загальна кiлькiсть дtliв надання послуги (передбачена законодавством) - 14 робочих днiв

60

Примiтка: дii або бездiяльнiсть посадовоТ особи територiального органу Держ
адмiнiстратора центру надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi до
порядку, встановленому законом;

рiшення, дiТ або фезлiяльнiсть .Щержавного кадастрового реестратора можУть бУтИ

до Держгеокадастру, i, порялку., встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни; До судУ

встановленому Колек|ом алмiнiстративного судочинства Украiни.

YMoBHi позначкu: В _ Рuконуе; У _ бере учасmь; П _ поlоdilсуе; З _ заmверdлсуе.

Сiроштан О**r, Mn*onr'P,iР

ГУ Дерхгеокадастру ч ЧеOкаськiй област|
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ТИПОВА ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
адмiнiстративноi посл+/ги з державноi peecTpauiT земельноi дiлянки з видачею витягу з.Д[ержавн

земельного кадастру

ль
з/п

Етапи послуги Вiдповiдальна
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH
виконання

(дшiв)

l Прийнятгя заяви про державну реестрацiю
земельноТ дiлянки з доданими документами
в електроннiй формi з накладеним
електронним пiдписом сертифiкованого
iнженера-землевпорядника, що базуеться
на квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, з використанням
квалiфiкованоТ електронноТ позначки часу,
поданоi вiдповiдним сертифiкованим
iнженером-землеЕпорядником вiд iMeHi

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

!ержгеокадастру
За допомогою програмного забезпечення

.Щержавного земельного кадастру заявнику
повiдомлясться про прийняття заяви та
присвоений iй ресстрацiйний номер

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

в В день
надходження

заJlви з пакетом
документiв tB

електроннiii

формi ло
вiдповiдногrэ
структурного

пiдроздiлу
територiальнсlго

органу
Держгеокадастру

в порядку
черговостi

2. Перевiряс:
1) вiдповiднiсть поданих документiв
вимогам законод4вства;
2) електронний документ;
3) наявнiсть лоr!умента, що пiдтверджуе
згоду органу в!аконавчоТ влади, органу
мiсцевого самоflрядування, фiзичноТ чи

юридичноТ особfi про подiл, об'еднання
земельних дiлянок, з HoTapiaJIbHo

засвiдченою сцравжнiстю пiлпису на
такому документ| - у разi, коли вiдповiдно
до закону подilt, об'еднання земельних
дiлянок здiйснюЮться за погодженням з

органами викошавчоi влади, органами
мiсцевого самовРялування, фiзичними чи
юридичними особами

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

в не пiзнiше
тринадцятого
календарного

дня з дня

реестрачii заяви

J. За резулътатами перевiрки виконуе одну з

таких дlи:
за допомогою фрограмного забезпечення

,Щержавний
кадастровий

реестратор

в

з

не пiзнiшrэ
тринадцятого
кllлендарного

Сiроштан О**r, Mn*onrl?,iР
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{ержавного земе
електронний доку
мiстить, до )
кадастру, здiйснr,
земельноТ дiлянки
- за допомогою п

.Щержавного земел
кадастровий номе1
- вiдкривас Позеп
вiдомостi до Hej

затвердження док.
на пiдставi як(

реестрацiя земель
власникiв, корисц
- засвiдчус докум
технiчну докумен
електроннiй d
електронним пiдпl
- надае за д
забезпечення !
кадастру вiдом

реестрацiю зем(

державноТ pe€cTpi
таку ресстрацiю
площу, мiсце I
дiлянкио кадастро
земельноТ дiлянк
державноТ владl
самоврядування;
- формуе витяг з
кадастру на пi
ресстрачiТ земельн
- оприлюднюе iH

вiдомостей до
кадастру та вiд

об'екти .Щержавнс
згiдно з вимогами
або

формус рiшення t

peccTpauiT земельн
вичерпного перелl

державнiй ресстра
Пiдписус докумеF
засвiдчус свiй пiд
в електроннiй фо
квалiфiкованим ел

Iьного кадастру вносить
иент та вiдомостi, якi BiH
[ержавного земельного
)с державну ресстрачiю

)ограмного забезпечення
ьного кадастру присвоюе
lземельнiй дiлянцi;
tельну книгу та вносить

(KpiM вiдомостей про
,ментацiТ iз землеустрою,
Т здiйснена державна
toT дiлянки, а також про
вачiв земельноТ дiлянки);
энтацiю iз землеустрою,
:ацiю з оцiнки земель в
opMi квалiфiкованим
tcoM;

)помогою програмного
эржавного земельного
эстi про державну
льноТ дiлянки (лаry
,цiТ, орган, що здiйснив
, кадастровий номер,
озташування земельноТ
lий план зареестрованоТ
l вiдповiдним органам
I, органам мiсцевого

{ержавного земельного
lтвердження державноТ
эi дiлянки;
}ормаuiю про внесення

lержавного земельного
повiднi вiдомостi про
го земельного кадастру
]аконодавства

rpo вiдмову у лержавнiй
оТ дiлянки iз зазначенням
ку пiдстав для вiдмови у
]iT земельноТ дiлянки
ти у паперовiй формi та
Iис власною печаткою, а
lMi, - посвiдчуе власним
эктронним пiдписом

дня з дня
реестрацiТ заяви

4, за бажанням зая

.Щержавного зем
земельну дiлянку
у лержавнiй реест
електроннiй форм
телекомунiкацiйнr

tника надсилае витяг з
)льного кадастру про
tбо рiшення про вiдмову
lацiТ земельноТ дiлянки в
з використанням засобiв
го зв'язку

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
чотирнадцятого

календарног()

дня з дня

ресстраuiТ зая;ви

5, Передас витяг з

кадастру про земе
!ержавного земельного
tbHy дiлянку або рiшення

!ержавний
кадастровий

в не пiзнiше
чотирнадцятого

Сiроштан Окина Mn*onr]?rР
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про вiдмову у державнiй реестрацiТ
земельноТ дiлянки у папе.ровiй формi ло
спецiалiста вiдповiдного струкryрного
пiлрозлiлу територiагlьного органу

Держгеокадастру для проставлення у
системi документообiry позначки про
виконання послуги та передачi його до
зазначеного у заявi центру надання
адмiнiстративних послуг

реестратор к€UIендарного
дня з дня

peecTpauiT заяви

6. Проставляе у системi локументообiry
вiдповiдного структурного пi.чрозлiлу
територiального 0ргану .Щержгеокадастру
позначку про виконання послуги та передае
витяг з ,Щержавного земельного кадастру
про земельн} лiлянку або рiшення про
вiдмову у держаsнiй реестраuii земельноТ

дiлянки у паперовiй формi до зазначеного у
заявi центру надання адмiнiстративних
послуг

спецiаrriст
вiдповiдного
структурного

пiлрозлiлу
територiа.гtьного

органу
,Щержгеокадастру

в не пiзнiше
чотирнадцятого
календарного

дня з дня
peecTpauiT заяiВи

7. Видача замовни{у витягу з !ержавного
земельного кадасФу про земельну дiлянку
або рiшення прР вiдмову у лержавнiй
реестраuiТ земел{ноi дiлянки у паперовiй

формi

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернеllня
заявника пiс:rя

отимання
витяry або

рiшення прo
вiлмову у
державнiй
ресстрачiТ
земельнот
дiлянки

Загальна кiлькiсть днiЕ надання послуги - 14 календарllих
днiв

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги (передбачена законодавством) - l4 календарних
днiв

Примiтка: дii або бездiяльнiсть посадовоi особи територiа-lrьного органу ,Щержг,еокада

адмiнiсiратора центру надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi До с,у

порядку, встановленому законом;

рiшення, дii або бездiяльнiсть Державного кадастрового ресстратора можуть бутlt оска

ло.ЩержгеокадастрУ, у порядКу, встаноВленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи; до суду в по

встановленому Коле!сом адмiнiстративного судочинства Украiни.

YMoBHi позначкu: В - BuKoHye; У - бере учасmь; П - поеоduсуе; З - заmверdасуе,

гу Дерr<rеокадатру у Черхасьхiй областi

86 вiд 06.12.2022
Сiроштан О**r, Mn*onu',9rР - 
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ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
алмiнiстратиРноi послуги державна ресстрацiя обмежень у використаннi земель

з видачею витягу

лъ
зlп

Етапп послугш Вiдповiдальна
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH
виконання

(лнiв1

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

використанням електронного пiдпису,
що базуеться на квалiфiкованому
сертифiкатi електронного пiдпису, чи
iншого aulьтернативного засобу
електронноТ iдентифiкацiТ особи з
використанням единого державного
вебпорталу електронних послуг, у тому
числl через веб-сторiнку

,Щержгеокадастру.
За допомогою прФграмного забезпечення

.Щержавного зрмельного кадастру
заявнику повiдомдяеться про прийняття
заяви та присвоФний iй реестрацiйний
номер

,Щержавний
кадастровий

ресстратор

в В день
надходження

заяви з пакетом
документiв в

електроннiй

формi до
вiдповiдногсl
структурног0

пiдроздiлу
територiагlьного

органу

Держгеокадастру
в порядку
черговостi

2. Розглядае заяву flазом з документами та
перевlря€:
вiдповiднiсть [oKyMeHTiB 

вимогам
законодавства;
електоннии документ

Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
тринадцятого

робочого дня з

дня peecTpauiT
заяви

3. У разi прийнятгя рiшення про внесення
вiдомостей про обмеження у
використаннi земель до ,Щержавного
земельного кадастру виконуе:
за допомогою програмного забезпечення

.Щержавного зомельного кадастру
вносить вiдомостi, якi мiстить
електронний документ, до,Щержавного
земельного кадастру та здiйснюе
внесення вiдомостей про обмеження у
використаннi земель;
накладас на документацiю iз

землеустрою, яка подана заявником в

електроннiй формi, квалiфiкований
електронний пiдпис;

,Щержавний
кадастровий

ресстратор

в

з

не пiзнiше
тринадцятого
робочого дняt з

дня реестрацiТ
заяви

сiроштан о**r, Mr*onr,P,P 
86 ВiД 06'12'2022

, 
llш lll l lll lllllшllllllllllll lllll lll lll lllll



65

формуе витяг з f
кадастру про обм
земель за визначеl

0прилюднюе iнфr
вiдомостей до Д
кадастру та вiдr
об'ект ,Щержавног,
згiдно з вимогами
У разi прийнятгя
вiдмови у внес,
обмеження у ви

!ержавного з(
виконуе:
складання за до,
забезпечення Де
кадастру про,l
перевiрки електро

формування рiшr
BHeceHHi вiдомок
земельного када(

формами
Пiдписуе докумеt
та засвiдчуе cl
печаткою, а в
посвiдчус влас]
електронним пiдпl

ержавного земельного
)ження у. використаннi
ою формою;

рмацiю про внесення
)ржавного земельного
овiднi вiдомостi про
| земельного кадастру
}аконодавства

рiшення про надання
HHi вiдомостей про
,ористаннi земель до
мельного кадастру

Iомогою програмного
)жавного земельного
сколу прбведення
Iного документа;
ння про вiдмову у
тей до !ержавного
тру за визначеними

ги у паперовiй формiiй пiдпис власною
лектроннiй формi,им квалiфiкованим
сом

4. надсилас сфорl
документи в е
накJIаденим
електронним
телекомунiкацiйнt

у заявi про внесен
них) адресу елек
використанням
вебпорталу елект|
числi чер(

.Щержгеокаластру

toBaHi для видачi
lектроннiй формi з

квалiфiкованим
tiдписом засобами
го зв'язку на вказану
-lя вiдомостей (змiн до
гронноТ пошти або з
]диного державного
онних послуг, у тому
з веб-сторiнку

Щержавний
кадаспrовий

реестратор

в не пiзнiше
чотирнадцятоI,о

робочого дня з

лня peccTpauil
заяви

5. Передае витяг з f
кадастру про обм
земель або рiш
BHeceHHi вiдомос
Щержавного зем
спецiалiста вiдпr
пiдроздiлу Щс

проставлення у с

позначки про в

передачi його
адмiнiстративних

ержавного земельного
ження у використаннi
ння про вiдмову у
ей (змiн до них) до
льного кадастру до
вiдного структурного
)жгеокадастру для
tcTeMi документообiry
lконання послуги та
цо центру надання
Iослуг

,Щержавний
кадастровий

реестратор

в не пiзнiше
чотирнадцятого

робочого дня з

дня реестрачiТ
заяви

6. Проставляе у cl
вiдповiдного ст|

Щержгеокадастру
виконання послу

.Щержавного зем

cTeMi документообiгу
укryрного пiдроздiлу

позначку про
и та переда€ витяг з

льного кадастру про

спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

в не пiзнiше
чотирнадцятоlго

робочого дня з

дня ресстрацiiт
заяви

0.6
Сiроштан Окина Миколаiвна

}, лерхrеOкадfiтру у чеDха

86 вiд 06,12.2022
dl
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обмеження у ви

рiшення про
вiдомостей (змiн
земельного кадас
адмiнiстративних

:ористаннi земель або
liлмову . у BHeceHHi

tO них) до !ержавного
,ру до центру надання
послуг

органу
!ержгеокадастру

7. Видача замовник
земельного када(
використаннi зеп

вiдмову у внесеЕ
них) до Деt
кадастру.

, витяry з ,Щержавного
гру про обмеження у
ель або рiшення про
li вiдомостей (змiн до
жавного земельного

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiслtя

отримання
витяry або

рiшення прсl

вiлмову у
BHeceHHi

вiдомостей (зплiн

до них)

За ,аJIьна кiлькiсть дн } надання послуги - 14 робочих днiв

За ,альна кiлькiсть дн в надання послуги (перелбачена законодавством)
14 робочих днiв

У;

имiтка: дiI або (

liHicTpaTopa ценч
)ядку, встановленс

рiшення, дii або

flержгеокадастру,
,ановленому КодеI

позначкu: В -

Сiроштан О**r, Mn*on.'P,iР

lдiяльнiсть посадовоi особи територitlльного оргчlну,Щержгеок
надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарженi до

/ законом;
здiяльнiсть ,Щержавного кадастрового реестратора можуть бути ос

порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи; до суду в

м адмiЕiстративного судочинства Украiни.

конуе; У - бере учасmь; П - поzоdасуе; З - заmверduсуе,

ГУ Дерхrеокадастру у Черкаськiй облатi

86 вiд 06,,l2,2022
, 
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ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги з державноТ реестрачiТ мелiоративноТ мережi

(змiн до вiдомостей про Hei) з видачею витягу. Дер*u"rого земельного кадастру

вlд

J\ъ

з/п
Етапи послуги вiдповiдальна

посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH
виконання

(лнiв1

1 Прийнятгя пакета документiв, поданих
заявником iз заявою в електроннiй формi
засобами телекомунiкацiйного зв'язку з
використанням електронного пiдпису, що
базуеться на квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
:шьтернативного засобу електронноТ
iдентифiкацii особи з використанням
единого державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi через веб-
cTopi нку !ержгеокадастру
За допомогою програмного забезпечення
!ержавного земельного кадастру заявнику
повiдомляеться про прийняття заяви та
присвосний Тй реестрачiйний номер

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в В день
надходження

заяви з паке,гом
документiв в
електроннiй

формi ло
вiдповiдного
струкryрного

пiдроздiл,у
територiальногсl

органу
flержгеокаластру

в порядк)/
черговостi

2. Розглядас заяву разом з документами та
перевiряе:
вiдповiднiсть документiв вимогам
законодавства;
електрон}lий документ

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

в не пiзнiше
тринадцятого
робочого днtя з

дня реестрацiТ
заяви

з. У разi прийняття рiшення про державну
реестрацiю мелiоративноТ мережi (змiн ло
вiдомостей про неi) до .Щержавного
земельного кадастру виконуе :

за допомогою програмного забезпечення
.Щержавного земельного кадастру вносить
вiдомостi, якi мiстить електронний
документ, до !ержавного земельного
кадастру та здiйснюе державну реестрацiю
мелiоративноТ мережi (внесення змiн до
вiдомостей про неТ);

накJIадас на документацiю iз землеустроюо
яка подана заявником в електроннiй формi,
квал iфiкований електроннцй пiдпис;

l у Л€рхrеокадастру у ЧеDкаськiЙ о

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

в

з

не пiзнiше
тринадцятого

робочого днtя з

дня ресстрацiТ
заяви

CipoulTaH О**r, Mn*onr'9rР , 
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формус витяг з !ержавного земельного
кадастру про мелiоративну мережу,
складову частину мелiоративноi мережi за
визначеною формою;
оприлюднюе iнформацiю про внесення
вiдомостей до ,.Щержавного земельного
кадастру та вiдповiднi вiдомостi про об'екти
.Щержавного земельного кадастру згiдно
з вимогами законодавства
У разi прийнятгя рiшення про надання
вiдмови у лержавнiй реестрацiТ
мелiоративноi мережi (змiн до вiдомостей
про Hei) виконус:
скJIадання за допомогою програмного
забезпечення ,Щержавного земельного
кадастру протоколу проведення перевiрки
електронного документа;
формування рiшення про вiдмову у
здlисненн1 державноТ ресстрацiТ
мелiоративноТ мережi (змiн до вiдомостей
про He'l) за визначеною формою
Пiдписуе документи у паперовiй формi та
засвiдчуе свiй пiдпис власною печаткою, а в
електроннiй формi, - посвiдчуе власним
квал iфiкованим електронним пiдписом

4. Надсилае сформованi для видачi документи
в електроннiй формi з накладеним
квалiфiкованим електронним пiдписом
засобами телекомунiкацiйного зlз'язку на
вказану у заявi про внесення вiдомостей
(змiн до них) адресу електронноТ пошти або
з використанням единого державного
вебпорталу електронних послуг, у тому
числi через веб-сторiнку,Щержгеокадастру

.Щержавний
кадастровий
pe€rcTpaTop

в Не пiзнiш,е
чотирнадцятого

робочого днtя з

дня реестрацiТ
заяви

5. Передае витяг з !ержавного земельного
кадастру про мелiоративну мережу,
скJIадову частину мелiоративноТ мережi або
рiшення про вiдмову у здiйсненнi державноТ
peecTpauiT мелiоративноТ мережi (змiн до
вiдомостей про Hei) до спецiалiста
вiдповiдного структурного гriдроздiлу

.Щержгеокадастру для проставлення у
системi документообiry позначки про
виконання послуги та передачi його до
центру надання адм i нiстративних послуг

.Щержавний
кадастровий
ресстратор

в Не пiзнiш,е
чотирнадцятого
робочого днtя з

лня реестрачiТ
заяви

l3. Проставляе у системi документообiry
вiдповiдного струкryрного rriдрозлiлу
територiального органу,Щержгеокаластру
позначку про виконання послуги та передае
витяг з Щержавного земельного кадастру
про мелiоративну мережу, скпадову частину
мелiоративноТ мережi або рiшення про
вiдмову у здiйсненнi державноТ реестраuiТ

Спецiалiст
вiдповiдного
струкryрного

пiлроздiлу
територiального

органу
.Щержгеокадастру

в Не пiзнiш,е
чотирнадцятого

робочого днlя з

лня реестраuiТ
заяви

Сiроштан О**r. Mn*onri?,iР

86 вiд 06,12,2022
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мелiоративноТ I\

про Hei)
адмiнiстративни

эрежi (змiн до вiдомостей
до центру надання
, послуг

l видае замовни
земельного kal
мережу, сruIадо
мережi або r
здiйсненнi
мелiоративноi м
про Hel)

(у витяг з ,Щержавного
астру про мелiоративну
}у частину мелiоративноТ
iшення про вiдмову у
державноТ реестрачiТ
эрежi (змiн до вiдомостей

длмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пirэля

отримання
витяry абrо

рiшення пlrо
вiдмову

з lгальна кiлькiсть дr в надання посл},ги - 14 робочих лнiв

з lгzuIьна кiлькiсть дr в надання пOслуги (перелбачена законодавством) - l4 робочих дцнill

lMiTKa: дiТ або беi

ру надання адмi
ном;

рiшення, дiТ або

позначкu: В -

0.6
0кина Миколаjвна

льнiсть посадовоТ особи те1

ративних послуг можуть

здiяльнiсть .Щержавного кl

рядку, встановленому Ki
алмiнiстративного судочин

tye.; У - бере учасmь; П -

ГУ Дерхгеохадастру у Черкаськiй о

86 вiд 06.12.2022
- 

llll lll l lll llllllllIllllllllll lllll

риторiального органу !ержгеокадастру, адмi
бути оскарженi до суду в ttорядку, вота

адастрового ресстратора можуть бути оск:
лбiнетом MiHicTpiB Украiни; до суду в
lcTBa Украiни.

лоzоdэrcус; З - заmверduсус.

бластi
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ГY Держrеокадастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06.12.2022
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ТI]ХНОЛОГIЧНА КАРТКА
адмiнiстративноТ послуги з державноТ ресстрацiТ складовоi частини мелiорагивноiГ мережi

(змiн до вiдомостей про Hei) з видачею витягу з Щержавного земельного кадастру

}lb

з/п
Етапи послуги Вiдповiдальна

посадова особа
i структурний

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH
виконання

(днiв)

l Прийняття пакета документiв, поданих
заявником iз заявою в електроннiй формi
засобами телекомунiкацiйного звОязку з
використанням електронного пiдпису, що
базуеться на квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
альтернативного засобу електронноТ
iлентифiкачiт особи з використанням
единого державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi через веб-
cTopiHKy .Щержгеокадастру
За допомогою програмного забезпечення
Щержавного земельного кадастру заявнику
повiдомляеться про прийняття заяви та
присвосний Тй реестрачiйний номер

flержавний
кадастровий

ресстратор

в В день
надходження

заяви з паке,гом
документlЕt в
електроннllй

формi ло
вiдповiдно,го
структурного

пiдроздiл,r
територiа.пьного

органу
.Щержгеокадастру

в порядк),
черговостi

2. Розглядае заяву разо* з локуrентами та
перевiряе:
вiдповiднiсть документiв вимогам
законодавства;
електронний документ

.Щержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiш,э
тринадцятого

робочого дня з

дня peecTpauiT
заяви

J. У разi прийнятгя рiшення про державну
ресстрацiю складовоТ частини мелiоративноТ
мережi (змiн до вiдомостей про неТ) до
.Щержавного земельного кадастру виконуе:
за допомогою програмного забезпечення
.Щержавного земельного кадастру вносить
вiдомостi, якi мiстrтгь електронний
документ, до .Щержавного земельного
кадастру та здiйснюе державну реестрачiю
складовоТ частини мелiоративноТ мережi
(змiн до вiдомостей про неТ);
накJIадае на документацiю iз землеустрою,
яка подана заявником в електроннiй формi,
квалiфiкований електронний пiдпис;
формуе витяг з .Щержавного земельного
кадастру про мелiоративну мережу,
скпадову частину мелiоративнот мережi за
визначеною формою;
оприлюднюе iнформаuiю про внесення
вiдомостей до .Щержавного земельного
кадастру та вiдповiднi вiдомостi про об'екти
.Щержавного земельного кадастру згiдно
з вимогами законодавства
У разi прийнятгя рiшення про надання

п Дерхгеокадастру y Черкаськi

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

в

з

не пiзнiшrэ
тринадцятого

робочого дня з

дня peecTpauiT
заяви

1вlд0.6
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вiдмови у державнiй ресстрацii склrадовоТ
частини мел iоративно[ мережi
(змiн до вiдомостей про Hei) викону€:
склцання за допомогою програмного
забезпечення !ержавного земельного
кадастру протоколу проведення перевiрки
електронного документа;
форг"ryвання рiшення про вiдмову у
здiйсненнi державноТ реестрачiТ складовоТ
частини мелiоративноТ мережi (змiн до
вiдомостей про неТ) за визначеною формою
Пiдписуе документи у паперовiй формi та
засвiдчуе свiй пiдпис власною печаткою, а в
електроннiй формi, - посвiдчуе власним
квалiфiкованим електронним пiдписом

4. Надсилае сформованi для видачi документи
в електроннiй формi з накJIаденим
ква.пiфiкованим елешронним пiдписом
засобами телекомунiкацiйного зв'язку на
BKilзaHy у заявi про внесення вiдомостей
(змiн до них) адресу електронноТ пошти або
з використанням единого державного
вебпорталу електронних послуг, у тому
числi через веб-сторiнку Щержгеокадастру

.Щержавний
кадастровий
реестратор

в не пiзнiше
чотирнадцят,ого

робочого днtя з

дня реестрацiТ
заяви

5. Передае витяг з .Щерlкавного земельного
кадастру про мелiоративну мережу,
скJIадову частину мелiоративноТ мережi або
рiшення про вiдмову у злiйсненнiдержавноi
ресстрацiТ складовоТ частини мелiоративноi
мережi (змiн до вiдомостей про неТ) до
спецiалiста вiдповiдного структурного
пiдроздiлу .щержгеокадастру для
проставлення у системi документообiгу
позначки про виконання послуги та
передачi його до центру надання
адмiнiстративних послуг

,Щержавний
кадастровий

ресстратор

в Не пiзнiш,е
чотирнадцятого

робочого дн:я з

лня peecTpauiT
заяви

l3. Проставляе у системi документообiry
вiдповiдного струкryрного пiлрозлiлу
територiального органу !ержгеокадастру
позначку про виконання послуги та переда€
витяг з !ержавного земельного кадастру
про мелiоративну мережу, складову частину
мелiоративноТ мережi або рiшення про
вiдмову у злiйсненнi державноТ ресстрацiТ
складовоТ частини мелiоративноТ мережi
(змiн до вiдомостей про неТ) до центру
надання адмiнiстративних послуг

спецiагliст
вiдповiдного
струкryрного

пiлрозлiлу
територiального

органу
,Щержгеокадастру

в Не пiзнiш,э
чотирнадцятого
робочого дня з

дня peecTpauiT
заяви

|4. видас замовнику витяг з .щержавного
земельного кадастру про мелiоративну
мережу, скJIадову частину мелiоративноi
мережi або рiшення про вiдмову у
здiйсненнi державноТ реестрацii складовоi

Адмiнiстратор
центру надання

алмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiсля

отриманн]п
витягу або

рiшення пtrlо

86 вiд 06.12.2022
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частини мелlо[
вiдомостей про l

ативноТ
ei)

мережi (змiн до вiдмову

lгаJIьпа кiлькiсть д; iB надання пOслуги - 14 робочшх днiв

lг:лльпа кiлькiсть дl iB надання послуги (перелбачена законодавством) - 14 робочих днiв

римiтка: дii або
иiнiстратора цент
рядку, встановлен(

рiшення, дii або
.Щержгеокадастру:
гановленому Кодеl

toBHi позначкu: В -

С iрошта н О** r, Mn *on.'9,i.6

бездiяльнiстЬ гtосадовоi особИ територiа,rьного органу !ерж:гесrr<)у надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскt]Iрженi до
му законом;
бездiяльнiсть !ержавного кадастрового реестратора можу.гь бути ос
у порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни; до суду. в .

сом адмiнiстративного судочинст.ва Украiни.

вuконуе; У- бере учасmь; [I -поzслdасуе,. З - заmверdж:уе.

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
ГУ Держгеокадастру у Черкаськiй областi
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адмiнiстративноi послуги з надання вiдомостей з [ержавного земельного
з !ержавного земельного кадастру .'ро мелiоратиuЪу,.р.*у, складову

мереж1

кадастру у (PopMi
частину мелiоратив

ль
зlп

Етапи послуги Вiдповiдальна
посадова особа
i структурний

пiлрозлiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

TepMiH виконання
(лнiв1

l Прийом та ресстрацiя заяви
суб'екта звернення в центрi
надання адмiнiстративних послуг
(KpiM заяв в електроннiй формi,
поданих засобамlл
телекомунiкацiйного зв'язку з
використанням електронного
пiдпису, що базуеться на
ква;liфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
альтернативного засобу
електронноТ iдентифiкацii особи
через Публiчну кадастрову карry
або з використанням единого
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через Ёеб-сторiнку
!ержгеокадастру)

Адмiнiстратор центру
надання

адмiнiстратt{вних
послуг

в В день надход2кення

2. Передача заяви вiдповiдному
структурному пiдроздiлу
територiа.пьного органу
.Щержгеокадастру

ддмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

в Не пiзнiшс:
наступного

робочого дня rliсля
отр!lманняI

3. Реестрацiя заяви у системi
документообiry вiдповiдного
структурного пiдроздiлу
територiального орга}ry

.Щержгеокадаструо передача
документiв до .Щержавного
кадастрового ресстратора

спецiалiст
вiдповiдн<lго
структурного

пiдроздiлу
територiального органу

.Щержгеокадастру

в Протягом одного
робочого дня (заяви

реестуютьс]я у
вiдповiдноlчlу
струкryрнопry

пiлрозлiлi
територiального

органу
,Щержгеокаластру в

день ix
надходженнjt в

порядку черговlостi)

4. Прийнятгя заяви в електроннiй
формi, поданоi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з
використанням електронного
пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
аJIьтернативного засобу
електроннот iдентифi пuЦiТ., 

о9оiР.об-Ц*

,Щержавний
кадастровий реестратор

0у у ЧеDкаськiй областi

в В день нalдход)I(ення

заяви в електрсlннiй

формi ло
вiдповiдног,о
структурного

пiдроздiлу
територiальн,ого

органу
.Щ,ержгеокадасllру в

0.6
Сiроштан 0кина Миколаjвна
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llll lll l lll llll|illlllllllllll шlll lll ill lllll



75

через Публiчну кадастрову карry
або з використанням . единЬго
державного вебпорталу
електронних поOJIуг, у тому числi
через веб-сторiнку
,Щержгеокадастру
За допомогою програмного
забезпечення !ержавного
земельного кадастру заявнику
повiдомлясться про прийняття
заяви та присвоений Тй

реестрачiйний номер 
|

порядку черг<rвостi

5. У разi подання заяви в
електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного з";rзку
програмним забезпеченням
.Щержавного земельного кадастру в

режимi реального часу в
автоматизованому порядку
формусться заява про надання
вiдомостей з Щержавного
земельного кадастру, а також витяг
з !ержавного земельного кадастру
або повiдомлення про вiдмову в
наданнi таких вiдомостей, якi
надсилаються заявриковi в
електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку на
вказану у зверненнi адресу
електронноТ пошти або з
використанням единого
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку
.Щержгеокадастру. У цьому випадку
формування документiв у
паперовiй формi не здiйснюеться

За допомогою
програмного
забезпечення

.Щержавного
земельного кадастру.

в В режилriреаль.ного
часу,пiд час

подання заяI}и в
електроннiй фlормi

6. Внесення до ,Щержавного
земельного кадастру даних:
l) реестрачiйний номер заяви
(запиry);
2) дата ресстрацii заяви (запиry);
З) вiдомостi про особу, яка
звернулася iз заявою (запитом);
4) кадастровий номер (за
наявностi) та мiсцезнаходження
земельноТ дiлянки або данi про
iнший об'ект .Щержавного
земельного кадастру, щодо якого
здiйснено запит;
5) пiдстави дJIя надання вiдповiдноТ
iнформацii з посиланням на норму
закону, яка передбачае право
вiдповiдного органу державноТ
влади,

.Щержавний
кадастровий реестратор

у у Черкаськiй областi

в В день peccTplauiT

заяви у
вiдповiдноплу
CTPYKTYPHOlvl}

пiлрозлiлi
територiалlьного

органу
.Щержгеокадаотру

Сiроштан О*rrr. Mr*onr',9,iР , 
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самоврядування запитувати таку
iнформацiю, а також .реквiзити
справи, у звlязку з якою виникла

потреба в отриманнi iнформацiТ
(rкщо запит здiйснено органом
державноТ ыI&ди, органом
мiсцевого самоврядування);
6) вiдомостi про ошIату посJц/г з
надання вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру або про ix
безоплатне надання з посиланням
на вiдповiдrry норму закону;
7) вiдомостi про .Щержавного
кадастрового ресстратора, який
прийняв заяву (запит)
Створення електронноТ форми
заяви у !ержавному земельному
кадастрi

7, Формування витягу з ,Щержавного
земельного кадастру про
мелiоративну мережу, скJIадову
частину мелiоративноТ мережi за
визначеною формою за допомогою
програмного забезпечення
.Щержавного земельного кадастру
або

формування повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з
!ержавного земельного кадастру
за визначеною формою за
допомогою програмного
забезпечення ,Щержавного
земельного кадастру

.Щержавний
кадастровий реестратор

в В день реесцlацiТ
заяви у

вiдповiдноллу
структурноlиу

пiлроздiлii
територiального

органу
.Щержгеокадаотру

8. Передача витягу з .Щержавного
земельного кадастру про
мелiоративну мережу, скJIадову
части}Iу мелiоративноТ мережi у
паперовiй формi або повiдомлення
про вiдмову у наданнi вiдомостей з

.Щержавного земельного кадастру у
паперовiй формi до спецiалiста
вiдповiдного струкryрного
пiдроздiлу територiального органу
!ержгеокаластру для проставлення

у системi документообiry позначки
про виконання послуги та передачi
його до центру надан}u{
адмiнiстративних послуг

.Щержавний
кадастровий реестратор

в В день реестрrдцii
заяви у

вiдповiдноплу
СТРУКТУРНОIЛУ

пiдроздiлi
територiального

органу
Держгеокадас:тру

9. Проставлення у системi
документообiгу вiдповiдного
структурного пiлрозлiлу
територiального органу
!ержгеокадастру позначки про

Спецiалiст
вiдповiдн<lго
струкryрнOго

пiдроздiлу
територiального органу

в В день реестрачii
заяви у

вiдповiднолtу
СТРУКТУРНОПilУ

пiдроздiлi

86 вiд 06,12.2022
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виконання послуги та передача
витяry з [ержавного зем9льного
кадастру про мелiоративну мережу,
складову частину мелiоративнот
мережi у паперовiй формi або
повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру у паперовiй
формi до ценIру надання
адм iнiстративних послуг

.Щержгеокадастру територiа.пьного
органу

Держгеокадастру

10. Видача замовнику витягу з

,,Щержавного земельного кадастру
про мелiоративну мережу,
скJIадову частину мелiоративноТ
мережi 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
витяry або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з
flержавного земельного кадастру

Адмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

в в день зверн(эння
заявника пitэля

отрима}Iня витяry |

,Щержавного.
земельного

кадастру або
повiдомленняI про
вiдмову у над,аннi

вiдомостей з

leprKaBHoгo
земельногl0

каластру

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги - 1 робочий день

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги (передбачена законодавством)
1 робочий денrь

Примiтка: дiТ абО бездiяльнiсть посадовоi особи територiального органу .Щержгеока,ца
адмiнiстратора центру надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскаржьнi до су
порядку, встановленому законом;

рiшення, дiТ або бездiяльнiсть Державного кадастрового реестратора можуть бупа ос
до територiа_гlьного органу .Щержгеокадастру на територii дii повноважень lзiдrовi
,щержавного кадастрового реестратора, а також до .щержгеокадастру, у порядлlу, вс:ганов.
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни; до сУДу в порядку, встановленому Кодексом iадмiнiстрати
судочинства Украiни.

YMoBHi позначкll: В - вuконуе, У - бере учасmь, П - поzоduсус, З - заmверdэкус.

ГУ_Дерtкrеокадастру 
у Черкасьхiй областi

86 вiд06,12.2022
'llll 

lll l lll lllllllllllllllllll lllп lll lll lllll
Сiроштан О**r, Mn*onu8rP



78

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги з надання вiдомостей з.Щержавного земельного кадастру у tPopMi

86 вiд 06.12,202i

вiдповiдалыlа
посадова особа
i структурний

пiдроздiл

TepMiH вико}lання
(lнiв1

Прийом та реестрацiя заяви
суб'екта звернення в центрi
надання адмiнiстративних послуг
(KpiM заяв в електроннiй формi,

телекомунiкацiйного зв'язку з

пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому
електронного пiдпису, чи iншого
uIьтернативного засобу
електроннот iдентифiкацiт особи
через Публiчну каластрову карry
або з використанFuIм единого
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку
.Щержгеокадастру)

Адмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

Передача заяви вiдповiдному
структурному пiдроздiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру

Адмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

не пiзнiшrэ
НаС]УПНОГl0

робочог,о дня пiслlя
отримання

Реестрацiя заяви у системi
документообiry вiдповiдного
структурного пiлрозлiлу
територiального органу
Щержгеокадастру, передача
документiв до .Щержавного
кадастрового реестратора

Спецiалiст
вiдповiдного
струкryрного

пiдроздiлу
територ iал ьного органу

!ержгеокадастру

Протягом одного
робочого дня (заяви

ре€стуються у
вiдповiдноплу
стуктурному

пiлрозлiлii
територiапьного

органу
.Щержгеокадас,гру в

день ix
надходження в

порядку черговостi)

Прийняття заяви в електроннiй
формi, поданоТ засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з
використанням електронного

.Щержавний
кадастровий реестратор

в день надход)кення
заяви в сlлектрrrннiй

формi ло
вiдпсlвiдного

'llll 
lll l lll lllllllllllIlllllll lllll lll lll lllll
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пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому серlифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
aшьтернативного засобу
електронноТ iдентифiкацiТ особи
через Публiчну кадастрову карry
або з використанням единого
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через

.Щержгеокадастру
За допомогою
забезпечення

веб-сторiнку

програмного
Щержавного

земельного кадастру заявнику
повiдомляеться про прийняття
заяви та присвоений Тй

ресстрацiйний номер

стр},ктурнOго
пiдроздiлrу

територiалыного

6,рган}

!ержгеlокадаOтру в
порядку черговостi

5. у разi поданшl заяви в
електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку
програмним забезпеченням
.Щержавного земельного кадасту в

режимi реalльного часу в
автоматизованому порядку
формусться заява про надання
вiдомостей з ..Щержавного
земельного кадастру, а також витяг
з ,Щержавного земельного кадастру
або повiдомлення про вiдмову в
наданнi таких вiдомостей, якi
надсилаються заявниковi в
електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку на
вказану у зверненнi адресу
електронноТ пошти або з
використанням единого
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку
Щержгеокадастру. У цьому випадку
формування документiв у
паперовiй формi не здiйснюсться

3а допомогою
програмного
забезпечення

,Щержавного
земельного кадастру.

в В режиплi реального
часl,пiд час

подання заяви в
електроннiй (lopMi

6. Внесення до .Щержавного
земельного кадаогру даних:
1) реестрачiйний номер заяви
(запиry);
2) дата реестрачii заяви (запиry);
3) вiдомостi про особу, яка
зверttулася iз заявою (запитом);
4) кадастровий номер (за
наявностi) та мiсцезнаходження
земельноТ дiлянки або данi про
iнший об'ект .Щержавного
земельного кадастру, щодо якого
здiйснено Запит; 

гудерlкгеохадзструу

.Щержавний
кадастровий реестратор

..ркаськiй областi

в В день реесцlаuiТ
заяви у

вiдповiдноплу
струк,турноlиу

пiлрозлiлii
територiального

органу
,Щержгеокадаllтру

Сiроштан Окина сп
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5) пiдстави для надання вiдповiдноi
iнформацii з посиланням ца норму
зако}Iу, яка передбачае право
вlдповlдного органу державнотвлади, органу мiсцевого
самоврядування запиryвати Takv
iнформацiю, а ,u*o* p.*.irr., 

l

справи, у зв'язку з якою """"*u I

потреба в отриманнi iнформацiТ 
|(якщо запит здiйснено op.uno" 
I

державноТ влади, op.uno" 
I

мiсцевого самоврядування); 
l

6) вiдомостi про оплаry no.ny. , 
I

надання вiдомостей з !ержавного |

земельного кадастру або про .i.* 
|безоплатне надання a noa"ru"ro" l

на вiдповiдну норму закону; 
I1) вiдомостi про Державного l

кадастрового ресстратора, який |

прийняв заяву (запит) 
l

Створення електронноТ форми |

заяви у !ержавному .er.nonory 
Iкаластрi 
l

7, Формування витяry з .Щержавного
земельного кадастру про землi в
межах територii тери.горiа.гlьноТ
громади 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 Щержавного
земельного кадастру

,Щержавний
кадастровий реестратор

в в день реесIрацiт
з€]яви у

вiдпlrвiдно.му
структурному

пiдроздiлi
теритсlрiального

органу
Держгеокадастру

8. Передача витяry з .Щержавного
земельного кадастру про землi в
межах територiТ терrгорiальноi
громади у паперовiй формi або
повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру у паперовiй
формi до спецiалiста вiдповiдного
струкryрного пiдроздiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру для проставлення
у системi документообiry позначки
про виконання послуги та передачi
його до центру надан}ul
адмiнiстративних послуг

.Щержавний
кадастровий реестратор

в в день реесцlацiI
заяви у

вiдповiдноллу
структурному

пiлрозлiлii
територiального

органу
.Щержгеокадастру

ГУ Дерхгеокцастру у Черкасы(iй 0бластi

Вб вiд 06,12.2022
' 
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Проставлення у системi
документообiгу вiдцовiдногострукryрного пiдроздiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру позначки про
виконання посJtуги та передача
витяry з .Щержавного земельного
кадастру про землi в межах
територiТ територiальноТ громади у
паперовiй формi або повiдомлення
про вiдмову у наданнi вiдомостей з
!ержавного земельного кадастру у
паперовiй формi до центру надання
адм iнiстративних посJIуг

спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального органу

{ержгеокадастру

В день реесlтрацiТ
заяви,у

вiдповiдному
CTPYKTYPHlOMY

пiлрозлJiлi
територiального

орган),

!ержгеокадастру

Видача замовнику витяry з
,Щержавного земельного кадастру
про землi в межах територii
територiальноТ громади 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
витяry або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з
.Щержавного земел ьного кадастру

ддмiнiстратор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

В день звернення
заявника пiсля

отримання витяry 3

.Щержавнсlго
земельного
кадасту аrбо

повiдомлення про
вiдмову у на"цаннi

вiдомосте;й з

.Щержавного
зем,ельного

кадастр)/

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги - 1 робочий депrь

Зага.пьна кiлькiстЬ днiв надаНня послугИ (передбачена законодавством)
1 робочий депrь

примiтка: дiт або бездiяльнiсть посадовоi особи
алмiнiстратора центру надання адмiнiстративних
порядку, встановленому законом;

територlального органу Дер
послуг можуть бути оскitрженi до с

рiшення, дiТ або бездiяльнiсть !ержавного кадастрового реестратора можу.гь бути оска1
до територiilльного органу !ержгеокадастру на ,.p"ropii дТ nou"o"u*,."" вiдповi
.щержавного кадастрового реестратора, а також ло ,щержгеокадастру, у поряд]ку, встановле
КабiнетоМ MiHicTpiB Украiни; до суду в порядку, встановленому КодексЪм адмiнiстратиr
судочинства Украiни.

YMoBHi позначкlt; В - BuKoHyc, У - бере учасmь, П - поzоdlrcуе, З - заmверduсус,

ГУ ДерхвокФатру у Черкаськiй облатi
86 вИ 06,12.2022

l:

го
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ного
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алмiнiстративноi
ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА

послуги з видачi витягу iз технiчноi документацiТ з нrэрмативноТ
грошовоI оцiнки земельних дiлянок

лъ
з/п

Етапи послуги Вiдповiдальна посадова
особа, струкryрний

пiдпозлi.п

Дiя
(в, у, п, з)

TepшIiH
викош:lння

(лнiв).
1 | Прийом та реесrрачi"

| заяви суб'скта
| звернення в центрi
l надання
I

| 
адмtнtстративних
послуг (KpiM заяв
поданих в електроннiй
формi через единий
державний веб-портал
електронних послуг
кПорта.гl Дiя>, у тому
числi через офiчiйниЙ
веб-сайт

.Щержгеокадастру
(www.land.gov.ua)

ддмlнlстратор центру
надання алмiнiстративних
послуг

в l Не пiзнiше
I n.p.uo.o
| робсlчого,цня з

l Л"" 
"uд*о,дження

| за"ви в порядку
| черговостil

2 Передача зЕuIви
вiдповiдному
структурному
пiдроздiлу
територiа-гlьного органу
.Щержгеокадастру (KpiM
випадкiв автоматичного
формування витягу в
електроннiй формi з
використанням
програмного
забезпечення

,Щержавного земельного
кадастру)

Адмtнiстратор центру
надання адмiнiстративних
послуг

в В день реестрацiТ
заявлI

J Прийняття заяви (в
тому числi заяв поданих
в електроннiй формi),
реестрацiя заrIви у
системi документообiгу
або в системi
,Щержавного земельного
кадастру, п9редача
документiв до
спецiаrriставiддiлу, л,l

спецiа_гliст вiдповiдного
структурного пiдроздiлry
територiального органу
.Щержгеокадастру/
.Щержавний кадастровий
ресстратор/ програмне
забезпечення rЩержавного
земельного кадастру

в В день
надходження
зalяви в порlядку
черговостi

86 вiд 06.12.2022
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вlдповlдtlльного за
напрямок оцiнки земель
або до {ержавного
к4дастрового

реестратора (KpiM
випадкiв автоматичного
формування витягу в
електроннiй формi з
використанням
прогр€lпdного

забезпечення
.Щержавного земельного
дqдастру)

4 Перевiрка наявностi
вiдповiднот технiчноi
документацii з
нормативноi грошовоi
оцiнки земель,
сформованоi земельноi
дiлянки та коду виду
цlльового призначення
земельноi дiлянки

uпецlалlст вiддiлу,
вiдповiдального за
напрямок оцiнки земель,
який мае право формувати
та пlдписувати
витяги/Щержавний
кадастровий реестратор/
програмне забезпечення
.Щержавного земельного
кадастру

в не rliзнiшq.
другого
робочого,дня з

лня ресстрацii
заrIви в
структурному
пiдроздiлi
територizuIьного
органу
Щер>кгеокtrдастру5 Формування витягу

iз технiчноi
документацii з
нормативноi грошовоi
оцiнки земельноi
дiлянки (далi - витяг)
або листа/повiдомлення
про вiдмову у його
видачi

L.пецiапiст вiддiлу,
вlдповцального за
напрямок оцiнки земель,
який мае право формувати
та пiдписувати
витяги/,Щержавний
кадастровий реестратор/
програмне забезпечення
.Щержавного земельного
кадастрУ

в не пiзнiшtэ
другого
робочогодня з

лня ресстрацiТ
заявI,I в
струrктурн(эму
пiдрrэздiлi
тери,торiал:ьногс)

орга]:Iу

.Щержгеокадастру

6 Пiдписання
витягу/накладання
квалiфiкованого
електронного пiдпису у
випадку автоматичного
формування витягу

Спецiа.пiст вiддiлу,
вiдповiдального за
напрямок оцiнки земель,
який мас право формувати
та пiдписувати
витягиЩержавний
кадастровий реестратор/
програмне забезпечення
!ержавного земельного
кq4(ас,гру

з I:Ie п.iзнiшсl
т,ретього

робочого д|ня з

ltня ;lесстрацi'[
заJIвI,I в
структурному
гliдрсlздiлi
територiального
оргаI{у

-IIеож:геокапастпч
7 Передача

пiдготовленого листа
про вiдмову у видачi
витягу керiвнику
вiддiлу,
вiдповiда.пьного за
напрямок оцiнки
земель, на перевiрку та,

Спецiалiст вiддiлу,
вiдповiдального за
напрямок оцiнки
земель/програмне
забезпечення,,Щержавного
земельного кадастру

в [{е пiзнiше
третъ,ого

робо,rого дня з
лня ресстрiлцii
заяви, в
струк:турнс|му
пiдроздiлi
територiал]ьного

Сiроштан О**r, Mn*onriP,iP
86 вiд 06..l2,2022
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l вiзчваrr, (
|-J--..-...\r\yrrvr

| випадкiв автоматичного

| ФоRмшання вiдмови в
олектроннiй формi з
використанням
прогрilмнOго
забезпечення

.Щержавного земельного
кадастрУ)

органу
!ержгеоrкадастр.

l8
| 
Перевiрка та вiфання

' листа про вiдмову у
видачi витягу (KpiM
випадкiв автоматичного
формування вiдмови в
електроннiй формi з
використанням
програмного
забезпечення
.Щерхавного земельного
кадастру)

I\ерlвник вlддlлу,
вlдповцального за напрям
оцiнки земель/програмне
забезпечення .Щержавного
земельного кадастру

в не пiзнiшlе
треl]ього

робrэчого дня з
лня реесцэачiТ
заяви в ,.

стр},ктурв:ому
пiдроздiлi
теригторiа.:Iьногi)
органу
!ер;кгеокllдастру

9 Передача
пiдготовленого листа
про вiдмову у видачi
витягу керiвнику
структурного
пiдроздiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру (KpiM
випадкiв автоматичного
формування вiдмови в
електроннiй формi з
використанням
програN{ного
забезпечення
!ержавного земельного
кадастру)

uпецlалlст вtдповiдного
структурного пiдроздiлу
територiа;lьного органу
[ержгеокадастру/прогр а}4не
забезпечення !ержавного
земельного кадастру

в
| Не пiзнiш,э

| третього

| робочого дня з

| лня ресстр,ацii
l заяви в

| .rру,*rурн()му
пiдрrэздiлi
тери,горiал ьн()гс|
оргаIJу

f]ерхсгеокадастру

l0 пiдписання
листа/повiдомлення про
вiдмову (KpiM випадкiв
автоматичного
формування
витягу/вiдмови у
наданнi витягу в
електроннiй формiз
використанням
ПРОГРЕlIчIНОГО

забезпечення

Щержавного земельного
кадастру).

начальник/заступник
начальника структурного
пiдроздiлу територiального
оргilну !ержгеокадастру/
.Щержавний кадастровий
реестратор/ програмне
забезпечення !ержавного
земельного кадастру

з не пiзнiше
треть,ого

робо,rого дня з

дня реестрацiТ
заяви в
струк:турнOму
пiдроздiлi
териr,орiа-гrьного
органу
!ержгеока:Iас,гр\i

ll передача витягу
технiчними засобами
телекомунiкацiй з
накладенням

.Щержавний кадастровий
реестратор/програмне
забезпечення !ержавного
ýд4лелл_ь н9 го к адастр у

в не пiзнiше
ТРеТЬ,ЭГО

робочого д]{я з

дня реестпацiт

Сiроштан O*.rru Mn*onu]9,iР
86 вiд 06.,|2.2022
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кваJriфiкованою
електронного пiдпису
(у разi подання зtulви в
електроннiй формi iз
зазначенням
необхiдностi отримання
витяry в електроннiй 

]

зtUIви в
структурному
пiдроздiлli
територiа-гrьного
органу

Реестрацiя виiягу або
l листа/повiдомлення про
вlдмову у видачi витягу
у системi
документообiгу
вiдповiдного
структурного
пiдроздiлу
територiа.гlьного органу
!ержгеокадастру та
передача витягу або
вiдмови у видачi витягу
дб центру надання
алмiнiстративних
послуг (KpiM випадкiв
автоматичного
формування
витягу/вiдмови у
наданнi витягу в
електроннiй формi з
використанням
програмного
забезпечення
.Щержавного земельного

спецiалiст вiдповiдного
структурного пiдроздiлу
територiапьного органу
!ержгеокадастру

не пiзнiше
тре,l]ього

робrэчого дня з

лня ресстlэачiТ
заJIви в ,.
стр},ктурн:ому
пiдроздiлi
териtторiа..:Iьногl)

органу
!ержгеокlлдастру

Видача замовнику
витягу або вiдмови у
видачi витягу центром
надання
алмiнiстративних
послуг (KpiM випадкiв
автоматичного

формування
витягу/вiдмови у
наданнi витягу в
електроннiй формi з
використанням
прогрtlN,Iного
забезпечення
,Щержавного земельного

Адмiнiстратор центру
надан ня адмiнiстративrlих
послуг

не пiзнiше
третt,ого

робо,лого дня з

лня реестрацii,
зiUIви: в
струк:турнс,му
пiдроздiлi
територiа.гl]ьного
органу
!ержгеока;цастр]i

Загальна кiлькiсть днiв надання
Загальна кiлькiсть днiв (перЙбаЙна за

ГУлДеРхгеокадаст9у 
у Черкаськiй областi

86 вiд 06,12.2022
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примiтка: дii або бездiяльнiсть адмi liсrрторu Центру надання адмiнiстратив_lrих п()слуt,,щержавного кадастрового реестратора та/або.rо"чооuот особи територiалiного органу!ержгеокадастрУ можутЬ Оуrи o.*r,f*eHi до.удr;;йдку, встановленому за*оном.

Улловнiпозначкll;В-вuконуе; У-береучасmь; П-поzоdасус,.3-заmверduсуе_:,

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
адмiнiстративноТ послУГи З Виддrli рiшеннrпй;йъ;;.rу у власнiсть, надання у корист}.земельних дiлянок сiльськогосподарського призначен ня,

Що перебувають у державнiй власностi

ня

лlъ

з/п
Етапи послуги ВИповiдальна

посадова особа i
струкryрний

пiпппrпi п

Щiя (В,
У, П,

з)

TepMiH виtконанш
(лнiiв1

п

l Прийманн" та реБтраuБ
зtUIви щодо затвердження

документацiI iз
землеустрою, поданоТ
суб'сктом звернення

длмiнiстратор
центру надання

алмiнiстративних
послуг

в протягом одного
робочого лня (заяв

рееструютt,ся в деа
ix надход:ження в

порядку ii черr.овос

и

ь

гi)2. Передача заяви та
докуплентацiТ iз

землеустрою (у разi
наявностi) суб'екту

надання алмiнiстративноi
послуги

Адмlнlстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в в день ре,ейffi
заJIЕlи

3. rIриимання та реестраuiя
заJIви в територiальному
органi .Щержгеокадастру

вiдповiдальна особа,
визначена в

територiа.гlьному
оргапi

дерхгеокаластDч

в Не пiзнiше п€ршог,

робочого дня з д,н,

ресстрацii з€шви

4. Передача зuIви та
документацiТ iз

землеустрою (у разi
HMBHocTi) керiвництву

вtдповiдальна особа,
визначена в

територiальному
органi

,Щержгеокадастру

в Не пiзнiше першог(
робочого дня з дня
реестрачiТ зfuIви в
територiаIьному

органi
Прпч-дл-.

5. накладання вiдповiдноi
резолюцiТ

Керiвництво
територiального

органу
,,Щержгеокадастру

в Не пiзнiше другого
робочого д]ня з дня
реестрачiТ заJIви в
територizuIьному

органi
[ержгеокадастру

6. Передача зiulви та
документацiТ iз

землеустрою (у разi
наявностi) керiвнику

вiдповiдного структурного
пiдроздiлу територiального

органу Щержгеокадастру

вiдповiдапьна особа,
визначена в

територiальному
органi

.Щержгеокадастру

в Не пiзнiше другого
робочого д{я з дня
ресстрацii:]аяви в
тери,горiал:ьному

органri

.Щержгеок4дастру

7. накладання вiдповiдноi
резопюцii

Керiвник
вiдповiдного

ь*,Qтдуsтурного

в Не пiзнiше чс)твертог
календарноl-о дня з

дня ре€страцii заяви

о**r, Mn*on.i?,iР
66 вiд 06,12.2022
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Передача заяви та
документацii iз

землеустрою (у разi
наявностi) вiдповiдальнiй

. особi структурного
пlдроздlлу територiального

органу Держгеокадастру

пiдроздiлу -
територiа_гlьного

органу
!ержгеокадастDy

в

територiальн<rм
органi

Держгеокадастр

8. Вiдповiдал"на ,rcйа"
визначена в

CTPYKTYPI{OMY

пiдроздiлi
територiального

органу
Депжгепк^ ттяптп!,

Не пiзнiше чеrЙр"
кttлендарIIого дня

дня ре€страцii заяв
територiальном)

органi
!ержгеоrсадастр)

)го
з
{в

9, j опрачюваннйитанfiя

| 
пеRелачi земельноiдiлянки

та документацiт iз
землеустрою (у разi
наявностi), зокрема,

перевiрка вiдповiдностi
документацii iз 

|землеустрою вимогам 
l

законiв та прийнятих 
l

вiдповiдно до них l

нормативно-правових aKTiB l

бlдповlдальна особа,
визначена в

структурному
пiдроздiлi

територiального
органу

Щержгеокадастру

в не пiзнiшtэiйй
кЕlлендарного дня

дня отрI{\,йння

D

3

l0. Пiдготовка ffiення
(наказу) про передачу у

власнiсть, надання у
користування'земельних

дiлянок
сiльськогосподарського

призначеЕня, що
перебувають у державнiй
власностi, або рiшення
(наказу) про вiдмову у
передачi у власнiсть,

наданнi у користування
земельних дiлянок

сiльськогосподарського
призначення

вtдповiдальна особа,
визначена в

структурному
пiдроздiлi

територiа_пьного

органу
,Щержгеокадастру

в l Н. пiзiriшеj олинадцятого

| капендарнOгодня:

| дня реестрацii зчulви
l.

l територlапьному

| органl
.Щержгеокiцастру

в

ll подача рiшення (наказу)
про передачу у власнiсть,
надання у користування

земельних дiлянок
сiльськогосподарського
призначення державIrоi

власностi або про вiдмову
у передачi у власнiсть,
наданнi у користування

земельних дiлянок
сiльськогосподарського
призначення, заrIви та

локументацiТ iз
землеустрою керiвнику
структурного пiдроздirry

_дgриторiальногQ. рргану

вiдповiдальна особа.
визначена в

структурному
пiдроздiлi

територiа-гlьного
органу

Щержгеокадастру

в Не пiзн,iше
одинадцj[того

календарного дня з
дня реестрацiТ заяви

територiаiъному
оргаrri

,Щержгеокадастру

оr*r, Mn*onri9rP
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Подача рiшенй@а""rуJ
tIро передачу у влаьнiсть,
надання у користування

земельних дiлянок
сiльськогосподарського
призначення державноТ
власностi або рiшення
(наказу) про вiдмову у
передачi у власнiсть,

наданнi у користування
земельЕих дiлянок

сiльськогосподарського
призначення, з€UIви та

документацii iз

ВiдпоriдййiБйа,
визначена в

територiальному
органi

!ержгеокадастру

Не пiзнiшс:
дванадtця,гого

КВЛtэнд4р;цg1,6

дня реестрiацii
територiальном

органi
Держгео,кадас.гр

Пiдпис рiйеr""Gа*аr9
про передачу у власнiсть,
надання у користуванIrя

земельних дiлянок
сiльськогосподарського
призначення державноi

власностi або про вiдмову
у передачi у власнiсть,
наданнi у користування

земельних iiлянок
сiльськогосподарського

призначення

Керiвництво
територiалrьного

органу
,.Щержгеокадастру

не пiзнiше
тринадцятого

калеНДаРнlOГо Дня
дня реестрацiТ

територiальному
органi

.Щержгеокадастру

(наказу) про передачу у
власнiсть, надання у

користування земельних
дiлянок

сiльськогосподарського
призначення державноi
власностi або рiшення
(наказу) про вiдмову у
перелачi у власнiсть,

наданнi у користування
земельних дiлянок

сiльськогосподарського
призначення в системi

електронного

Реестрацiя рiшеrня вiдповiда.пьна осооц
визначена в

територiальному
органi

,.Щержгеокадастру

не пiзrriше
чотирнадцятого

календарного дня
дня реестраu:iТ заяви

територiаIьному
органi

{ержгеокадастру

рiшення (наказу) про
передачу у власнiсть,

надання у користування
земельних дiлянок

сiльськогосподарського
призначення державноi

власностi або про вiдмову
церелачi у влзр_нiсть

передача засвiдченоi копii
визначена в

територiальному
органi

.Щержгеокадастру

вiдповiдальrа осооа, Не пiзнi.ше
чотирнадц,ятого

календарного дня з
дня реестрацii заяви

територiшl]ьному
органi

!ержгеока.rIастру

86 вiд 06.12,2022
CipoulTaH О**r, Mr*onri9,i.6 'llп 
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нilдан,
зем

сiльсь.
признач

iз земл
суб'екl

це]
адмiнiс

r ъ

п у користувЕlння
)льних дiлянок
iогосподарiького
}ння, документацii
эустрою, поданоi
ом звернення, до
lTpy надання
гративних послчг

1б. Наданцl

рiшен
передi

наданнJ
земе"

сiльськr
признаI

власност

у п9ред
наданнi

земел
сiльськс

призначеl
iз земле;

суб'ек,

gЕчUrлачгlч! лUIIlI

ня (наказу) про
tчу у власнiсть,
t у користування
Iьних дiлянок
)господарського
Iення державноi
i або про вiдмову
ачi у власнiсть,
у користування
ьних дiлянок
господарського
Iня, документацii
/строю, поданоТ
]ом звеонення

lцMlнlcTpaTop | в
центру надання 

l

адмiнiстративних 
lпослуг 
l

не пiзнiше
чотирнаццятого

календарЕtого д.ня
дня реестраrцiТ заявl

територiilгlьному
оргtuli

.Щержгеок:адастру

загальна кiлькi :_lддцlрдздздця послчгtl -

'rо 
дчi "-(.,.рй;;й;кйй;.r" 

" 
*) -

загальпа кiлькi Дlдздsцдцщд]lнj
l4 календuр"r,iliБ

примiтка: дii аб
овоI особи теритl
овленому законоI

улловнi позначкu;

о*rrr. Mn*onui9rР

бездiяльнiсть адмiнiстратора Центру надання адмiнiстративних llослуr,,iального органу !ержгеокадастру можуть бути оскарженi до cylly в пс

| - BuKoHye, У - бере учасmь, П - поzоduсу€, З - заmверdасуl:.

гуjерхгеохФатру 
у Черхаськiй обласп

86 вiд 06.12.2022
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