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Найменування це нтру надання
iнiстративноТ послуги, в яком

здiйснюеться обслуговування
суб'скта звернення

1.1. t]eHTp надання алмiнiстративних послуг м, Черкасfi.
2. l . l_(eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчо!,о комi,гету
ЗвенигородськоТ MicbKoT рали.
2.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг ВиконавчOго KoMiTeTy
BaTyTiHcbKoT MicbKoT рали.
2.3. I-{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого комiгеry
ШевченкiвськоТ сiльськоi ради.
2.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг Катеринопiльськоi
селищноТ ради.
2.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг Корсунь-ЦIевченrliвськоi
MicbKoT рали.
2.6. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого комi,гету
НабутiвськоТ сiльськоТ рали Корсунь-Шевченкiвського району,,
2.7. Щентр наданшI алмiнiстративних послуг виконавчого комiгеry
Сел ищенськоi сiльськоТ рали.
2.8. Щентр надан}ш адмiнiстративних послуг виконавчого KoMi,Tery

БужанськоТ сiльськоТ рали Лисянського району.
2.9. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMi,TeTy

Лися нськоТ сели щноТ ради,
2.10. [_(ентр надання алмiнiстративних послуг ШполянськоТ MicbKoT

ради об'сднаноi територiальноТ громади.
2.1 l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy

MaTyciBcbKoT сiльськоТ рали.
2. l 2. [{eHTp надання адм iнiстративних послуг Лип' янсь коТ сiл ь,ськоТ

об' еднаноТ територiальноТ громади.
2.13. Центр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KowliTeTy

о*.rr. мr*оп.i9rЪб , 
llll ill l lll lllllll lш шIl lllll lllll lll lil lllll



Сркiвськоi селищноТ ради.
З.l. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого комi.гету,
ГородищенськоТ м icbKoT ради.
3.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
В iльшанськоТ селищноi ради.
3.3. I-{eHTp надання алмiнiстративних послуг МлiiЪськоТ сiльськоТ радlл
Черкаського району.
4. l. Щентр надання алмiнiстративних послуг у MicTi Зол<rтоноша.
4.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMir.eTy
ГельмязiвськоТ сiльськоТ ради.
4.3. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiтery
НовопмитрiвськоТ сiльськоТ рали.
4.4. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiтeTy
Пi цанськоТ сiльськоТ рали.
4.5. t{eHTP надан ня адм i н iстра.гивних послуг [рабi BcbKoi' сел и шiнот
ради.
4,6. I-{eHTp надання алмiнiстративних послуг ВеликохутiрськоТ
сiльськоТ рали.
4,7. [_(eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого комiT,eTy
ШрамкiвськоТ сiльськоТ рали.
4. 8. I_{eHTp надан ня алмi н iстративних послуг Вознесе нс ькоТ с iл t,c ь коТ
ради.

5,2. I_(eHTp наданнЯ алмiнiстратИвних послуГ виконавчог0 органу
Iркл iiЪськоТ сiльськоТ рали
6.1, I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг ВиконаВчоГi) KoMiTeTy
УманськоТ MicbKoT рали,
б,2. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчог() KoMiTeTy
Ладиженськоi сiльськоТ ради.
6.3. I_{eHTp надан ня алм i нiстраr,ивних послуг ви конавчог{] ком iTeTy
ПаланськоТ сiльськоТ рали.
6.4. l{eHTp надання алмiнiстрат,ивних послуг виконавчог() комiтэту
БучькоТ селищноi рали.
6. 5. l-{eHTp надання алм i нiстрат,ивних послуг ви конавчо го ком iт,этУ
БабанськоТ селищноТ ради.

4.9. Щентр наданюI адмiнiстративних
ЗорiвськоТ сiльськоi ради.
5. l. I]eHTp надання адмiнiстративних
Ради.

6.6. i{eHTp надання адмiнiстративних
ХристинiвськоТ MicbKoT рали.
6.7, I-\eHTp наданнrl адмiнiстративних
MaHbKiBcbKoT селищноТ рали.
6.8. I{eHTp наданнrt адмiнiстративних
IBaHbKiBcbKoi сiльськоТ рали.

послуг виконавчого KoMlTeTy

посJIуг ЧорнобаiЪськоТ се.пищноТ

послуг виконавчог() ком lTeTy

послуг виконавчогtr KoMiTrэTy

послуг виконавчого ком iтlэту

KoMlTery

6.9. I{eHTp надання адмiнiстративних послуг апарату управлiння
ТальнiвськоТ MicbKoT ради Ta'ti виконавчого KoMiTeTy.
6. l0. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого
ЖашкiвськоТ MicbKoT рали.
б.l l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого комi,гету
БаштечкiвськоТ сiльськоТ рали.
6. l2. I_{eHTP надання алмiнiстративних послуг виконавчого комi.гету
,Щм итрушкiвськоТ сiльськоТ рали.
7. l, Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
Монастирищенськоi MicbKoT рали.
8. l. Щентр надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси.
8.2. [{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
Руськополя нськоТ сiльськоТ рали.
8.3. [{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
Леськiвськоi сiльськоТ ради.
8.4. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTery
CaryHiBcbKoT сiльськоТ ради.
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8.5. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
СтепанкiвськоТ сiльськоi рали.
8.6. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг Червонослrэбiдськоi
сiльськоТ ради.
8.7. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy

БудещанськоТ сiльськоТ рали.
8.8. I-[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчоt,о KoMiTeTy
МоtцнiвськоТ сiльськоТ рали.
9.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
Кам'янськоТ MicbKoT рали.
9.2. I_(eHTp надання алмi нiстративних послуг М ихайлiвськоТ сiльськоi
ради.
9.З. t{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
KaHiBcbKoT м icbKoT рали
9.4. l_[eHTp надан ня адм i н iстратив н их послуг Сте панецькоТ сiл ibbKoT

ради об'сднаноi територiальнtlТ громади.
9.5. [{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчоt,о комil,eTy
БобричькоТ сiльськоТ рали.
9.6. Щентр надання адмiнiстративних послуг ЛiплявськоТ сiльськоТ

ради.
9.7. I]eHTp наданнrI адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
СмiпянськоТ MicbKoT ради.
9.8. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
БалitклеiЪськоТ с iльськоТ ради.
9.9. Щентр надан ня адмi нiстратив них послуг PoTMicTpiBcbKoT сi.п bcbKo'i

радI{.
9. 1 0. I-\eHTp надання адмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT сiльс;ькоТ

ради.
9.1 l. I-{eHTp надання алмiнiстративних послуг БерезнякiвськоТ
сiльськоТ ради
9. l2. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг ЧигиринськоТ MicbKoT

ради.
9. l З. I-{eHTp надання алм iнiстративних послуг МедведiвськоТ с i,п ьс ько f

ради.

l
Мiсцезнаходження центу
надання алмiнiстративноТ

послуги

1.1, l 8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, 1 70,

2.1.20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Соurенка IBaHa,

47.
2.2.20250,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр-кт. ,Щружби 8.

2.З. 20214, Черкаська область, Звенигородського району,, с.

Шевченкове, Провулок ГIирогова, 2.
4,2.2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул, С]емена Гризла,
|2.
2.5. 19402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський , вул.

Шевченка,42.
2.6. 19425, Черкаська об.пасть, Черкаський район, с. Набутiв, вlzл.

Щентральна, l 90/l.
2.7. 1944З, Черкаська область, Звенигоролський район, с. Селище, вул,
I_{ентральна, l7.
2.8. l9333, Черкаська обJlасть, Звенигородський район, с. Бужанка,
вул. I_|ентральна, l9.
2.9. l9300, Черкаська область, смт. Лисянка, пл, Миру, 1}0.

2.10.20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська, 59.

2,|1.2063 1, Черкаська область, Звенигородський район. с. MaTyciB,
вул. Кравченка,7.
2.|2.20650, Черкаська область, Звенигоролський район. с. Лип'янка,
вул.Iвана Гончара, l/a.
2.1З.20505, Черкаська область, смт. Срки, Звенигоролський р-н., вул.
В. Llорновола 2.

3.1. l9502, Черкаська обjIасть, м. Горолище, вул. Грушевського, l l.

о*rr*, Mn*onr9*P
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З.2, 1952З, Черкаська об;Iасть, Звенигородський район, смт Вiльшана.
вул. Шевченка, l90.
3.3. l95l l, Черкаська об.пасть, Черкаський район, с. МлiiЪ, вул, .Щанила
Кушнiра,67.
4.1. l9700, Черкаська об.пасть, м. Золотоноша, вул. Незалежнос,тi, l5.
4.2. l9715, Черкаська область, Золотонiський район, с. ['ельмязiв, вул,
I_(ентрапьна, l.
4.3.19'7З4, Черкаська область, Золотонiський район, с. F{ова

,Щмитрiвка, вул. Чернишевського, l 9.
4.4. 1972З, Черкаська область, Золотонiський район, с. ГIiщане, Byrr.
Шеремета Руслана, 98А.
4.5. l980l, Черкаська область, смт. .Щрабiв, вул. Гагарiна, l7.
4.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с. Великиii Xl,Tip,
вул. Куничi, l0
4.7. lg}it2, Черкаська область, Золотонiський район, с. LtIpaMKiЙKa,
вул. Незалежностi, l6.
4.8, l9'74|, Черкаська область, Золотонiський район, с. Вознесенське,
вул. I_{ентральна, 2l.
4,9. l9740, Черкаська область, Золотонiський район, с. Зорiвка, вул.
Шевченка,45
5. l . l 9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. Щентральна, l 52.
5.2, l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с. Iрклiiв, вул.
Соборностi,2.
6.1. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, .1216.

6.2,20382, Черкаська область, Уманський район, с. Ладижинка. Byjl,
Шкiльна,2.
6.3. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, .35а.
6.4.20l l4, Черкаська область, Уманський район, смт. Бl,ки, вул.
Щен,гральна,28.
6.5. 2035 l, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул.
Соборна, 30.
6.6. 2000l, Черкаська область, м. Христинiвка, вул. Собсlрна,3(|.
6.7, 20 l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка,().
б.8. 20l32, Черкаська область, Уманський район, с. Iваньки, By;r. |горя
Щербини,35.
6.9.2040l, Черкаська область, м, Тальне, вул. Соборна, l5.
6. l0. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Захисникiв Укр,аТни,
l9.
6.1|, 19222, Черкаська область, Уманський район, с. Баштечки, вул.
Миру,8.
6,12,203З2, Черкаська область, Уманський район, с..Щмитрушки, вул.
Пецlопавлiвська, l9
7.1. l9l0l, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Жовтнева, 1 .

8.1. 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l70.
8.2. |9602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна,
вул. Шевченка,67.
8,3. l9640, Черкаська область, Черкаський район, с, Леськи, ву.гt.

I_{ентральна, 5З.
8.4. 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагl,нiвка, lвул,
ЛесiУкраТнкп,'77l4.
8.5. l9632, Черкаська область, Черкаський район" с, Стеltанки. вул.
ГероТв УкраТни, l24.
8.6. l9604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода,
вул. Соборна, 2/l.
8.'7. 19622, Черкаська область, Черкаський район, с. Сви,liвок, вул.
Шевченка, 177.
8.8. l96l5, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. М.
Преснякова, l3.
9.1. 20800, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. ГероТв Майлан,у З7.
9.2,20825, Черкаська область, Черкаський район, с. Михайлiвка, в},л.
ГероТв Майдану, 27.
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9.3. l9000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. Шевченка, ll9.

9.4. l903l, Черкаська область, Черкаський район, с. Стегtанцi, в,ул.

Тагiанесяна, l0.
9.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с. Бобриця, вl,л.

.Щружби,4.
9.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiп.ляве, вl,л.

I_{енrральна,2.
9.7. :20700, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежнос:тi, 37.

9,8.')-0'722, Черкаська область, Черкаський район, с. Балаклея, вул.

Незалежностi,2.
9.9.'20726, Черкаська область, Черкаський район. с. Ротп,riстрiвк:а, вул.

Михайлiвська, l8.
9,10.20126, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa, By.ll,

Щентральна, 35.

9.||,20'l46, Черкаська область, Черкаський район, с. БерlезнякЙ; ву.п.

Химичiв, lA.
9.12" 2090l, Черкаськаобласть, м. Чигирин, вул. Б.Хмелlьницькrэго, l9.
9.13 20930, Черкаська область, Черкаський район, с. Медведiвп:а, вул.

Б. Хмельницького, 44в.

1
Iнформачiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративноi послуги

ry дерi

1.1. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08,00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
2.1, Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'яr,ниця з 8.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
Серела: з 8.00 до 20.00
П'яr,ниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниця з 08,00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.4. Понедiлок, середа з 08.00 до l7,00
BiBтopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
2.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00

| П'яr,ниLtя з 8.00до l6.00

| Субота, недiля - вихiдний

| 2,6. Понелiлок, BiBTopoK, середа з 08.00 до l7.00

| Четвер з 08.00 до 20.00

| П'ягнич, з 08.00 до l7.00

I Субоru, недiля - вихiдний
I Z.Z. Понелiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00

I II'rrn",.,., з 8.00 до l5.00
l Вiв,горок з 8:00 до 20:00

| Субота, недiля - вихiдний

| 2.8. Понелiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до l6,00

| Серела з 8.00 до l5.00
| Чеr"ер з 08.00 до 20.00
l счбота. недiля - вихiдний
I Z.S. По".оiлок, середа, четвер з 8:00 до 17:00

I Bir.opo* з 8;00 до 20:00

| П'я,гнишя з 8.00до l6.00

I Z.tO, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30

| серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00
{геохцастру у Черкаькiй областi
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четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2.12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
Субота, недiля - вихiдний
2.13, Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
3. l. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Середа з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця:з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - влгхiдний
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до l6.00.
Субсtта, недiля - вихiдний
4. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l 7. l 5

Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
4.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
4.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
П'ят,ниця з 8.00 до l6,00
BiBTopoK з 8,00 до 20.00
Субота, з 9.00 до l3.00
недiля - вихiдний
4.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до lб.30
Середа з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20,00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до lб.З0
Середа з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'я],ниця: з 8,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.8. Понедiлок- П'ятниця з 09,00 до l6,00
Субота, недiля - вихiдний
4.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до l7.15

о*."r, Mr*ona8,iP
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П'ятниця - з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до lб,00
П'ят,ниця, субота з 8.00 до l5,00
Субота: 8.00 - l5.00
недiля - вихiдний
5,2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6;i00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
б. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l 7: l 5

Середа з l3:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
6.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до 17.00
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6.З. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до lб.00
Субота, недiля - вихiдний
6.4, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.00
Серела з 08.00 до l5.00, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
б.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
6.6, Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5

П'ятниця з 8.00 до l6,00
Субота, недiля - вихiдний
6.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6,00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6,8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - влгхiдний
6.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l 7. l 5

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l5.15
недiля - вихiдний
6. l 0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'ятниця, субота з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08,00 до 20.00
недiля - вихiдний
6, l l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця:з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6. l2. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
ГI'я,гниця , субота з 8:00 до l6:00
Flедiля * вихiдний
8. l. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l 7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08,00 до l5.00
[lедiля - вихiдний
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8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до l6.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08,00 до l 6.00 (прийом громадян ло l 3.00)
недiля вихiдний
8.4, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8,5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8.6. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,

' П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
{i.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.15
Il'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
8.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
[}iBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7.00,
[I'ятниця з 08.00 до l6.00, субота з 08.00 до l3.00,
}{едiля - вихiдний
9. l. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8;00 до | 7:00
[I'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
[I'ятниця з 8:00 до lб:00
Субота, недiля - вихiдний
9,3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
ГI'я,гниця: з 8.00 до l5,30
Субота, недiля - вl.тхiдний
9.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7: l5
П'ят,ниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9,7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Середа з 9.00 до 20.00
П'яr,ниця з 8.30 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
9.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.з0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9,9. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9. l0, Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
9. l I. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00

0.6 86 вiд 06.12.2022
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четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.12. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до
20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
9.13. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6,00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний

l6.00, BiBTopoK з 09.00 до

3.

Телефон/факс (ловiлки),
адреса електронноТ пошти та
веб-сайт центру н&дання
алмiнiстративноТ послуги

1.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472) 36-01-83, e-mail:
спар_сhегkаsу@ulс. net
2. l . Тел. (04740) 22060, 2244 l, e-mail : zvenmiskrada@ukr.net, веб-сайт:
zven.gov.ua
2.2. Тел./факс (04740) 6-22-55, e-mail: vat admincnap@ukr.net
2.3. Тел, (04740) 95-3-98, e-mail: silrada*shev@meta.ua
2.4. Тел, (047 42) 2260 1, e-mai I : sr. kater.ck@ukr.net, веб-сайт
hф://kаtеryпорi l-m iskrada,gov. ua
2.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: rаdа_kоrs@mаil.rч
2.6, Тел. (04735) З-09-'7'l, e-mail: tsnap-nadutiv-гada@ukr.net, веб-сайт:
https://nabuti vska-gromada. gov. ua
2 ;7 . Тел. (04735) 2-0 l -0З, e-mail: gromada_cnap@ukr.net, веб-са,йт:
https ://selyshenska. grоmаdа.оrg. ча
2.8. Тел. (04749) 64-4-4|, e-mail: buzh_otg_cnap@ukr.net,
http ://buzhanska. gromada, оrg.ча
2.9. Тел. (04749) 6-2З-46, 6-24-69, e-mail: lysselrada@uk.net
2.10. Тел. (0474l) 2-01-39, e-mail: cnap-shpola@uk.net
2.1 l. Тел. (063)2081237, e-mail: matusovrada@ukr.net, веб-сайт,:
matusivska. grоmаdа.оrg.ча
2.|2. Т ел. 9 -62-90, (068) 7б00 l 34, e-mail : lipianska.otg@gmail.crэm
2.13. Тел. (04742) 9-02-18, e-mail: srеrkч@чk.пеt
3. l . Тел.(047З4) 2-0 1 -82, e-mail: gor_cnap@ukr.net, веб-сайт:
http :i/gormrada. gov. ua
3.2. Тел. (04734) 96l60, (04734) 96l8l, e-mail: vi|shanarada@ukT.net
3.3. Тел. (04734) 95-3-44, e-mail: mlyiv_otg@uk.net
4.1 . Тел. (047З'7) 5-26-68, 5-22-75, веб-сайт - http://zolotonosha,osp-
ua,info, e-mail: cnap_zolotonosha@ukг.net
4,2.Тел. (096) 6790848, (09З) б793087, e-mail: gelmyazivsr@ukг.net
4.3. Тел. (047 З'l ) 5249 6, веб-сайт http ://novodmytri vsk.zo Iогауоп. gov. uа

4,4. Тел. (04'7 З7 ) 9 -7 4-З0, e-mai l : pischane-tsnap@ukr.net
4.5. Тел. (4738) 3-05-8l, факс (4738) 3-05-8l, e-mail: cnap_rda@)ukr.net
4.6. Тел. (0473 8) 9 6-6З |, e-mail : vhutir_sr@ukr.net, веб-сайт:
vhutirotg.org.ua
4,7. Тел. (04738) 99-5-42, e-mail: rada-shr@ukr.net, веб-сайт:
shramkivska- grоmаdа. gov.ua
4,8. Тел. (067) 6858026, e-mail: cnap,voznesenske@uk,net, веб-rэайт:
voznesenske -gromada.gov.ua
4.9. Тел. (047З1) 20146, e-mail: zorivka_sr@uk.net, веб-сайт:
zorivska. gromada. оrg. ua
5.1. Тел. (04739) 2279З, e-mail: chornobaysrada@uk.net
5,2. Тел. (04739) 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-сайт:
hф://irkl iiv-rada.org. ua
6.1, Тел. (04744) 3-08-66, e-mail: чmап-спар@цkr,пеt
6.2. Тел. (047 44) 9 -'7 2-42, 9 -'7 2-З l, e-mai l : ladi giпkаsг@чkr. пеt
6.3. Тел. (068) 4747I l2, e-mail: admin.rda@ukr.net
6.4. Тел. (04'14'l) 31-4-85, e-mail: bukyotg@ukr.net
6. 5. Тел. (04'7 44) 9 -52-42, e-mai l : ЬаЬапskаsr@ukг. пеt
б.б. Тел. (04745) 60254, e-mail: rada0406l582@meta.ua
б. 7. Тел. (04748) 6- l 8-7 4, e-mai l : manki чkа_sеlrаdа@чkr. net

Сiроштан О*..r. Mn*onr'9,iP
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6,8, Тел. (098) 7 I 93 l 49, e-mai l : cnapivankivskaotg@gmai|,com, веб-саriт:
ivankivska. gгоmаdа.оrg. uа
6.9. Тел. 0473 l 3_04-9I, e-mail: talnivska.gromada.org.ua
6,|0. Тел. (04747)бl l45, бll4l, e-mail: vukoncomOl6@ukr.net
б. l l. Тел. (047 47) 95-43 l, 097-00 l - l 4-6 l, e-mail: Ьаshйlhki@чl<г,пеt
6.12. Тел. (04744) 96222, e-mail: dmutrushku _cnap@ukr.net
7.1. Тел. (04746)25l l8, e-maiI: спар-mопtеgбчКi.Йt, веlб-сайт:
monastyrysche. gromada.org. ча
8. l. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472)36-01-83, e-mail:
cnap_cherkasy@uk.net
8,2. Тел.(0472) 30-33-3 l, e-mail: rpol@i.ua, веб-сайт r-рс,l.сk.ча
8.3. Тел. (0412) з4з -692, (06з) 47 9 -17- l 6, e-mai I lesky.cn ар@ukr.пеt,
веб-сайт:httр: leskivska-gromada.gov.ua
8.4. Тел. (04,7 2) з 4 -26 -9 8, e-mai l : sagun i vskarada@ukr, net, оф i чi{ н и й
сайт: http://sagunivskaotg.org. ча
8.5. Тел. (0472) з06532, e-mail; stepanki.rada@ukr.net
8.6 Тел. (0472) 586623, 586З92,е-mаil: tsпар-5;рбоба@чkr.пеt
8.7. Тел. (0472) 340222, З4OЗ2l, e-mail: Ьudiаdа@ukr.Йt
8.8, Тел. (0472) 30-2 l -06. 30-25-40, e_mail: moshiuSR@ttkr.net
9.1 Тел. (047з2) б1787,е-mаil: cnapkam@ukr.net, веб-сайт
https ://kam m iskrada. gov. ua
9.2. Тел. (047з2) 98442, e-maiI: mуh_silгаdа@ukr.пеt
9.3. Тел. (047з6) з-l7-78, e-mail; kапiч_сhафukr.пеt
9.4. Тел, (м736) 9 6-4-24, e-mai l : stepanci_otg_cnap@ukr.net, веб-сайт,
- http ://stepanecka. gromada. org. ua
9.5. Тел. (04736) 68225 , e-mail: bobryca_гada@ukr,net
9.6. Тел. (04736) 9з224,е-mаil: silradaliplava@gmail.com, веб-са,йт
http ://l iplyavska.gromada.org. ua
9.7. Тел. (04733) 4-2з-7з, e-mail: dozvilniy@ukr.net
9.8. Тел. (04733) 9З 442, e-mail: balaklea_s_r@ukr.net , веб-
сайт: www.balakleivskaotg. оrg. ua
9. 9. Тел. (04733 ) 9 - 53 4"7, e-mail cnap.rotmistгivka@gmail.com в.б-сайт:
rоtп istri vka-gromada. gov. ua
9. l0. Тел. (096) 674993 l , e-maiI: ternivkacnap@gmaiI.corrr, офiчiйний
сайт: https://temotg,oгg.ua
9. l l , Тел. (0473з) 9'757l, e-mail: Ьеrеz.sеkrеtаr@gmаi|.соrп
9, l 2. Тел. (04730) 2-87 -28, e-mai l : Chygyryn-miada(}ukr. net, веб -саiiт:
ch igirinskaotg.oгg. uа
9.13. Тел. (04730) 95-3-45, 95-2-98, e-mail; mdsr2O1_5@ukr.пеt

НормативЦi акги, якими регламентусться нада н ня адмiн iстрати вно[ посJIуги

Закони Украiни Стаття 37 Закону УкраiЪи кПро ,Щержавний земельний кадастр>

Акти Кабiнету MiH[cTiB
УкраТни

Пункти l38, l39, l42, |46, l48, l50, l52, l53, l55 Поряпку ,ведення
,щержавного земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 17 жовтня iolzp. Nэ l05l
Розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраIни вiд lб травня
2014 р. Nч 523-р ",Щеякi питання надання алмiнiстрати"""* nb.ry.
органiВ виконавчоТ влади через центри надання iлмiнiстративних
послуг"

дкти центральних органiв
виконавчот влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ влали/органiв
мiсцевого самоврядування

Сiроштан О**r, Mn*onui?,iP

ГУ Дерхrеокадастру у ЧЪр*ас*iЛ фпасr,

86 вiд 06.12.2022
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8.
Пiдстава лпя одер
алмiнiстративноi t

Умови отрllмання адмiнiстративно[ послуги

жання
-lослуги

виявлення фiзичною або юридичною особою технiчнот помилки
(описка, друкарська, граматшIна, арифметична чи iнша помилка) у
витязi, довiдцi з Державного земельного кадасФу, викопiюванн]i з
картографiчних матерiалiв {ержавного земельного кадасцlу або у
документах, на пiдставi яких BHeceHi вiдомостi до .Щержавнсlго
земельного кадастру, яка доtryщена не з вини органу, Що здiйсн,юе
веденнrl .щержавного земельного кадастру або отримаlння вiд
,Щержавного кадастового реестратора повiдомлення про необхiднiс;ть
виправлення технiчних помилок у документах, що стали пiдставllю
дItя внесенНя вiдомостеЙ до ДержавНого земельНого кадастрУl } ЯКИХ
фiзичною або юриличною особою виявлено помилку, за форlмою, tцо
додаеться*
виявлення фiзичною або юриличною особою у документацiт iз
землеустрою та оцiнки земель помилки щоJlо визначення
характеристик об'сктiв .Щержавного земельного кадас.гру в HaTypi (на
MicueBocTi) iз порушенням (змiною) Тх значень BHyTpiurHix ку-гiв та rvrip
лiнiй мiж поворотними точками меж земельних дiлянок Ta./a(io плоrцi,
догryщеноi у вiдомостях .Щержавного земельного кадастру (в тому
числi пiд час або пiсля перенесення iнформаuiт про земельнi ,IiлянкIл з
державного реестру земель та вiдомостей про земельнi дiлянки та iншi
об'скти .Щержавного земельного каДасIРУ, що мiстяться в документачii
iз землеустрою та оцiнки земель, затвердженоТ та переданоТ до l сiчня
2013 р. до Щержавного фонлу документацiТ iз землеустр,ою) або
отримання вiл .Щ,ержавного кадастрового реестратора повiltомлення
про виJIвлення органом, що здiйснюе веден}ш ,Щержавного зе]иельного
кадаструl у документацii iз землеустрою/ оцiнки земель помилки,
допущеноТ у його вiдомостях, за формою, що додаеться**

9.

Вичерпний перелi
документiв, необх
отримання адмiнiс
послуги, а також в

них

lдних для
:гративноТ
lимоги до

l. Заява про виправлення технiчних помиJIок, допущених пiд час
ведення ,Щержавного земельного кадастру за формою, lцо
додаеться* * *

2. .Щокументи (або Тх посвiдченi копii), на пiдставi яких до .Щержавного
земельного кадастру BHeceHi вiдомостi, та Ti, що мiстять технiчнi
помилки
3.,Щокументи з виправленими технiчними помилками (в електроннiй
та паперовiй формi), якi е пiдставою дJIя виправлення вiдповiдних
технiчних помилок у,Щержавному земельному каластрi
4. .Щокумент, що пiдтверджу€ orulaTy послуг з виправлення технiчних
помилок у ,Щержавному земельному кадастрi, (або iнtРормаrцiя
(реквiзити платежу) про сплату збору (внесення плати) в буль-якiй
формi, наданi суб'ектом звернення)
або
l. Заява про внесенкя виправлених вiдомостей до Дер}кавного
земельного кадастру за формою, що дода€ться****
2. [окументи (або ik посвiдченi копii), що мiстять зазlначенi в
повiдомленнi помилки, логryщенi у вiдомостях .Щержавного
земельного кадастру внаслiдок пом!lлки в докумен,гацiТ iз
землеустрою та оцiнки земель (у разi наявностi таких локументiв)
3. Погоджена документацiя iз землеустрою та оцiнки з,емель iз
виправленими вiдомостями, яка е пiдставою для випlравлення
вiдповiдних помилок у .Щержавному земельному каласт,рi;
4, ,Щокумент, що пiлтверлжуе оплату послуг iз внес(эння до
.Щержавного земельного кадасту виправлених вiдомсlстей у
документачii iз землеустрою та оцiнки земель (KpiM випалкiв lвнесення
вiдомостей про обмеження у використаннi земель, безпосередньо
встановленi законами або прийнятими вiдповiдно до них нормативно-
правовим и актами, мiстобулiвною документачiею)
,Щокрлентачiя iз землеустрою, технiчна доку!лентацiя з оцiнки земель в

,ан Окйна'n*onr'9rР
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еjгIек,гронцiй формi засвiдчуються шляхом накJIадення електронного
пiдписУ сертифiкованого iнженера-землевпорядника, що баз,уiться на
кваlriфiкованому сертифiкатi електронного пiдпи.у,, 

"п*орrстаннямкваiliфiкованоТ електронноТ позначки часу

Порядок та спосiб поданrul
документiв, необхiдних для
отримання алмiнiстративноТ
послуги

Заява panoм з документамИ надсилаеться В електроннiй формi
засобами телекомунiкацiйного зв'язку з використанням елек,rронно,го
пiдпису, що базусться на квалiфiкованому сёртифiкатi .п.*фо""о.о
пiлпису, чи iншого Еrльтернативного засобу електроннот iлен,гифiка чiт
особи з використанням единого державного вебпорталу aпaпrрЪ"""*
послуг, у тому числi через веб-сторiнку [ержгеокадастру
подання заяви про внесення вiдомостей ло .щержавйо зелиельного
кадастру разом iз документацiею iз землеустрою чи докумен.гацiсю iз
оцiнки земель здiйснюсться розробником такот локу,мьнташjт, як'цо
iнше не встановлено договором на виконання робiт iз'землеуктрою чи
оцiнки земель

Платнiсть (безоп;rатнiсть)
надання адмiнiстративнот
послуги

Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стяг},еться плата

Стаття 4l Закону УкраТни кПро.Щержавний земельний кадастр>

розмiр плати за надання послуги _ 0,0l розмiру прожлlткового
MiHiMyMy для працездатних осiб, встановленого законом на l сiчtlя
кzшендарноГо року, в якому надаеться вiдповiдна адмiнiсrративна
послуга
оплата послуги здiйснюсться шляхом попереднього перерахування
коштiв через банки таlабо вiддiлення поштового зв'язку;
пiдтвердженням оtulати послуги е платiжне доручення або квитанцiя з
вiдмiткою банку чи вiддiлення поштового ,u;rr*y (або iнформаuiя
(реквiзити платежу) про сплатУ збору (внесення плати) в б:rдь-якiи
формi, наданi суб'ектом звернення)
отшата послуг здiйсшоеться з урахуванням вимог Закону УкраТни
кПро платiжнi системи та перек:в коштiв в УкраiЪi>

l1.2. Розмiр та порядок ,".*"",
плати (адм iнiстративного

.r9ору) за пфатну
адмlнlстативн} послугу

l1.3. Розрахунковий рахунок для
внесення шIати

1.1. ук у. м. ЧеркасахДеркаси12202500, 899998,3803l l50,
UA54 89999803 34 l 09 8790 2.1 02з 002
2. l . ryк у Черк.обл./Звенигор.р-н/220 l2500, 2649о6674,
UA058999980334 l 79879027023 l00
?:2. Yý у м. BaryTiHoM у Вату TiHel220 l 2500, З 677 l 53 8, 899998,
UА5з 89999803з4 l l 9879027023005
2. 3. ук у Звен.р-н/отг с. Шевченк ов/220 l 25О0, з,7 8647 24,
UА968999980з34 l 2987902702з6.1 l
2.4. ГУК у Черк.обл,/тг смт Катер/22012500, 37930566,
UА868999980з34 l 39879027 0237 39
2,5. ГУК у Черк.обл./тг M.Kopc/220l2500, 37930566,
UА7889999803з4 l 698790 27 02з7 4 l

?:6. YI у Корс-Шевч.р-н/Кор-Шев. p/220l2500; З677'7264,899998,
UА5989999803з4 l 49s790 2.7 02з24о
2.'7 . УК у Кор-Шевч.р/отг с.Селище/220 l 2500, 3 42о7 2ol,
UA5489999 803 34 1 998 790 27 02з 64з
2. 8. ук у Лисян.р-н/отг с. Бужанка/ 22о l25OO, з 67 7,1 8 l 4,
UA l 28999980334 1 5987902,1 023683
2.9. ГУК у Черк.обл./тг с.Лисянка/22012500, З79ЗО566,

Сiроштан О**r, Мп*опri9*Ъб
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UА848999980з 34 l 998790 27 02з 685
2. l0. УК у Шпол.р-н/отг м.Шпола/220 I2500, 38ОЗ1276,89999В,
UА668999980з 34 l 0987902,1 02з 659
2.1 l. УК у Шпол,р-н/отг c.MaTyciBl220l2500,3803 l276, 899998,
UA l 889999803 34 l 69879027 02з657
2.12 У К у Шпол.р-н/отг с.Л ип'ян ка1220 l 2500, 7 l 25 78400 l, 26Зi23 522 ̂
UA9489999 803 34 l 29 8 790 27 02з,7 07
2.13. ГУК у Черкаськiй обл./ ТГ смт ерки/ 22012500, 379305615,
UA70 89999803 34 l 5 9 879027 02з 609
3.1 ryк у Черк. обл./тг. м. Городище/220l2500, 0440766l, 899,998,
UA8 8 8999980з 34 1 1 987902,1 02з7 зз
3.2. УК у Гор.р-rr/отг с.Вiльшана/220l2500, З67'72072,
UАз з 89999 803 34 l 798 790 2,1 023 663
3.3. ГУК у Черк.обл./тг с.МлiiЪ/220l2500, 37930566, UA
l 78999980334 l0987900002362 l
4. l. ЗДКСУКУ(ЕАП)/Золотоноша/220 l 2500, З6'17 4284, 89999В,
UA2 8 89999 803 34 l 59879027 023007
4.2. МФО 820|72, СДРПОУ 26358880, р/р
91 820 1,7 20з 44270002000047 l 00
4.3. ГУК у Черк.обл./тг с. Новодм ит 1220 l 2500, 3 7930566,
UA27 89999803 34 l 29879027 02з7 49
4.4. ГУК у Черк.обл./тг с,Пiчrане/220l2500, 379З0566,
UA l 98999980334 l 5987902702з"1 5 l

4.5. ГУК у Черк,обл./тг смт .Щрабiв220 l2500, 37930566,
UA848999980334 l 798790270237 l5
4.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/220l2500, 34238З49,
UA8 1 8999980334 l l 9879027023665
4.7. ГУК у Черк.обл./тг смт Шрамк/220l2500, З42З8З55,
UA3289999803 34 1 89879027 0237 бз
4.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Вознесеrr/220l2500, З79З0566,
UA86 89999 803 34 l 79 8790 0002з7 29
4.9. ГУК у Черк.обл./тг с.Зорiвка/22090l00, 3'19З0566,
UА9з89999803 l40 l 053700002з629
5.1. ГУК у Черк.обл./тг смт Чорноб/220l2500, 37930566, 899998,
UAs78999980334 l 4987902,1 02з,l 6|
5.2. УК у Чорн.р-н/отг с. IрклiiЪ/220 l 2500, 3 61 82468, 899998,
UA43 89999 803 34 l 298 7902,1 02з б 5 5

6. l . УманськелУКЛУмань 1220 |2500, з"l 960695, 899998,
UA44 89999803 34 l 59879027 02301 0
6.2. Уман.УК/отг с,Ладиж пнкаJ220 l 2500, 3 7960695,
UA258999980334 l 89879027 02369 5
6.3. ГУК у Черк.обл./тг с.Паланка/220l2500, 37930566,
UА208999980з34 l 49879027 02з65 l
6.4. ГУК у Черк.обл./тг смт Буки/220l2500, 25659'763,
UAO5 89999 803 34 l з 98 7902,1 02з 64 5

6.5. ГУК у Черк.обл./тг смт.Бабанка1220 |2500, 044 l 0278,
UA84820 1 720з4420000 1 000 l 35258
6.б. ГУК у Черк.обл./тг м.Христин/22012500, 379З0566,
UA l 78999980334 1 7987902,1 02з,l 5,|
6.7, ryК у Черк.обл./тг смт MaHbK/220l2500, 379З0566,
UA29 89999 803 34 l 09 879027 02з1 43
6.8, УК у Маньк.р-н/отг c,IBaHbKtt/220l2500, З798l920, 899998,
UA77 89999 803 34 l 798 79027 02з 64,|
6.9. УК у Тальн.рrr/отг. м. Тальне122012500, З6780083, 899998,
UA858999980334 l 6987902,1 02з61 5

6.10. ГУК у Черк.обл./тг м.Жашкiв/22012500, З7930566,
UA98 89999 803 34 l 998 790 2,7 02з 627
6,l l . ГУК у Черк.обл,/тг с.Баштечклt/220l2500, 3'79З0566,
UА4889999803з4 l 89879000023 7 l 9

6,12. Виконавчий KoMiTeT ЩмитрушкiвськоТ сiльськоТ ради
Код еДРПОУ 044l0З44, UA l2820l '120З44220001000 | l '7706 в ДКСУ

86 вiд 06.12.2022
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м. КиiЪ МФо 820172
7. l . ryК у Черк.обл./тг м.Монастир /220 |25ОО, З7 9З0566,
UA0489999803 34 l 49879027 0237 45
8. l . УК у, м. ЧеркасахNеркаснl2202500, 899998, 380З l l 50,
UA54 89999803 34 l 09 8790 2,1 02з 002
8.2. УК у м.Черкасах/отг с.Р.Полянl22Оl25ОО,3803l l50 , 899998,
UA4 8 89999 803 34 l 6987902,1 02з 699
8.3, УК у м.Черкасах/отг с.Леськl.t/220l2500, 3803l l50 , 899998,
UA73 89999 803 34 l 298 790 2,7 02з 697
8.4. УК у м.Черкасах/отг с.Саryнiв/2201250О,3803l l50, 899998, UA
758999980з34 l 298790000237 l l
8. 5. ГУК у Черк.обл./тг с.Степанd220 12500, З'l 9З0 566, 899998,
UA928999980334 l 89879027 02з65з
8:6, ГУК у Черк.обл./тг с.Ч.Слобод/220l2500, З793О566,8999ЯS,
UA968999980334 l 09879027 02з7 0 l
8.7. ГУК у Черк.обл./тг с.Будище 122012500,37930566, 899998,
UA25 89999803 34 l 69879027 0237 25
8. 8. ГУК у Черк.обл./тг с.Мошнl.t/220 12500, 04408809,
UA7689999803 34 l 8987902,1 02з7 47
9.1. ГУК у Черк.обл./тг м.Кам'ян/220l2500, З793О566,
UA4 l 8999980334 l 6987902702збз1'
9.2. ryК у Черк.обл./тг с.Михайл/220l2500, З'19З0566,
UA8 9 8 9999803 34 l 098 790 21 023 63з
9.3. Канiв.УIUКанiвський р-н/220 12500, 3 804855 7, 899998,
UA65 89999 803 34 l 798 790 27 02з l 84
9.4. Канiв.УIоотг с.Степанцi/220l 2500, з8048557, 899998,
UАз 9 89999803 34 l 89 8790 27 02з бз,|
9.5. ГУК у Черк.обл./тг с.Бобричя/220l2500, 044l08l2,
U д2289999 803 34 l 09 8 790 27 02з 6,7 5

9.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Лiпляве/220l2500, 37930566,
UA 64 89999 80з з4 l 498 790 27 023 бз 5
9.7. УIОСмiла 38029906, ГУДКСУ у Черкаськiй обл.899998, 22]0l2500
UA03 8999980з 34 l 998 7902,7 02з009
9.8. Смiл.УIOотг с.Бмакл ея122012500, 38029906,казначейство
УкраТни, UАЗ 58999980334 l 39879027 02З 687
9. 9, См iл. УIOотг с. Ротм ic TpiBKa/ 220 |25 00, З 802990б,
UА288999980з 34 l l 9879021 023649
9.10. Смiлянське УК/отг с. TepHiBKa/220l2500, еДРПОУ 380291906, р/р
UA 75 8999980334 l 09879 02,1 02з 69 l
9. 1 l . ГУК у Черк.обл./тг с.Березня к/220|2500, 3 793 0566,
UA l 08999980334 l 7987902702з689
9.12. УК у Чигир. р-н/отг м. Чигирин/22012500, 899998, 36783l94, UA
4б8999980334 l 8987902702з705
9. l 3. УК у Чигир,р-rr/отг с. Медведiвl220 12500, 36783 l 94,
UA7 l 8999980334 l4987902702з7Oз

|2.
Строк надання
алмiнiстративноТ послуги

2 робочих днi з дня peecTparriT вiдповiдного повiдомлення у
територiальному органi Держгеокадастру

13.
Перелiк пiдстав л4я вiлмови у
наданнi алмiнiстр4тивноТ
послуги

Не виправлення технiчних помилок у документах, що стЕIли пiдставою
дlя внесення вiдомостей ло ,Щержавного земельного кадастру, у
документацiТ iз землеустрою та оцiнки земель, та виправлеtlня яких
ма€ передувати виправленню вiдповiдних вiдомостей у .Щ,ер;кавношtу
земельному каластрi
невiдповiднiсть поданих документiв вимогам законодавчих r.a iншлтх
нормативно-правовпх aKTiB
Невнесення плати або внесення ii не в повному обсязi

l4. Результат надання
адмiнiстративноТ послуги

Протокол виправлен}ш помилки
llовiдомлення про виправлення помилки заiнтересованим особам i(y

Сiроштан О*..r. Mn*on.]?rP

86 вiд 06.12.2022
, 
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тому числi власникiв, користувачiв земельних дiлянок. а також гретiх
осiб, iHTepeciB яких стосув,цося виправлення помилок)
Замiна документа, s якомУ виявленО помилкУ (витяг, I(овiдку з
[ержавного земельного кадастру, викопiювання ] картог,рафiчьrих
матерiалiв [ержавного земельного каластру) заявниковi за його
бажанням
Вiдмова у виправленнi помилки

1
Способи отриман
(результату)

ш вlдповlдl

надсиласться заявниковi в електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку або з використанням единс,го
державного вебпорталу електонних послуг, у тому числi через вtlб-
cTopiHKy,Щержгеокадастру, або видаеться заявнику (уповноважегriй
особi заявника) чентром надання алмiнiстративних послуг

l Примiтка

*Форма повiдомлення про необхiднiсть виправленнrl технiчних
помилок у документах, що стаJIи пiдставою дJlя внесення вillомостоЙ
до Державного земельного кадастру, у яких фiзичною або юридичною
особою виявлено помилкУ наведено У додаткУ l до IнформацiйноТ
картки адм i н iстративноi послуги
**Форма повiдомлення про виявлення органом, що здiйсню€ ведення
.щержавного земельного кадасту, у локумента,чii iз
землеус,грою/оцiнки земель помилки, лопущенот у його вi,lомостях
наведено у додатку 2 до IнформацiйноТ картки адмiнiст.ративноТ
послуги
***Форма заяви про виправлення технiчних помилок, допущених пiл
час веденнЯ ,ЩержавногО земельногО кадастру наведено у долатку 3 ло
Iнформачiйноi картки адмiнiстативнот послуги
****Форма заrIви про внесеннJI виправлених вiдомос:тей до
,щержавного земельного кадасту наведено У додатку 4 до
IнформачiйноТ картки алмiнiстративноТ послуги

о*rrr. Mr*onr'P,P

ГУ Дерlкгеохцастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06.,l2.2022
, 
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Додаток l
до Iнформацiйноi картки адмiнiстративноi
послуги з виправлення технiчноТ помлtлки 1,
вiдомостях Щержавного земельного
кадастру не з вини органу, що здiйснкrс
його ведення

(прiзвище, власне iм'я, по батьковi за (наявностi) фiзичноТ

особи / найменування юридичноТ особи)

(Micue проживання фiзичноТ

особи / мiсцезнаходження юридичноТ особи)

зе
пi

, З доданимИ дО ньогО докуN{ентамИ та встановлено, що
ьного кадастру вiдповiдають iнформацii, що мiститься в

вiдомостi ,Щержавного
документах, якi стшIи

ю для ix внесення, але у

(назва документiв, якi стали пiдставою дIя внесення вiдомостей

,Щержав ного земел ьного каластру)
влено технiчну помилку, а саме

(сут,ь виявлених помилок)

n"c"r,i npo
хiднiсть виправле[ня зшначених технiчних помилок у документах, що стали пiдставою
внесення вiдомостРй до Державного земельного кадастру.

ий каластровий ресстратор
(пiлпис)

м.п.
"20

о*..*, Mn*onu'P,iP

ГУ ДоржrеокадастDу у Черкаськiй областi

86 вiд 06.12,2022

р.

ПОВIДОМЛЕННЯ
про необ,хiднiсть виправлення технiчних помилок у

документах, що стали пИставою для внесення вiдомостеЙ
ло Щержавного земельного кадастру, у яких фiзичною або

юридичною особою виявлено помилку

лянуто повiдомлення
ю вiд ll ll

!ержавним кадастровим

або найменування

, 
llll lll l lll lllllllllllllllllll lllll lll lll lllll

(iнiчiали/i нiчiа_л та прiзв ище)

м.
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,Щодаток 2

ло Iнформацiйноi картки алмiнiстративноТ
послуги з виправлення технiчнот помилки у
вiдомостях flержавного земельного
кадастру не з вини органу, що зltiйснкlс
його ведення

(прiзвище, власне iм'я, по батьковi за (наявностi) фiзичноТ

особи / найменування юридичноТ особи)

(Micue проживання фiзичноТ

особи / мiсцезнаходження юриличноТ особи)

(контактний телефон)

ПОВIДОМЛЕННЯ
про виявлення органомл Що здiйсню€ ведення Щержавного

земельного кадастру, у документацi[ iз землеустрою /
оцiнки земель помилки, допущено[ у Його вiдомостях

до Порядцу ведення .щержавного земельного кадастру повiдомляемо про

ного земельного , у яких виявлено пом

земельного ка , у вiдомостях стосовно якого виявлено помид]tу)

илку:

/ оцiнки земель
илки, а саме

виправлення якоl

i про земельну лiлянку

ьноi дiлянки

ий номер земельноТ
янки (за наявностi)

i про iнший об'ект
ного земельного

, у вlдомостях
но якого виявлено

(Щержгеокаластр або найменуван ня його територiал ьного органу)

ний кадастровий ресстратор
ГУ Дерlкгеокцастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06.12.2022
, 
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о**r. Mn*onri?rP
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(пiлпис) (iнiцiми/iнiцiал та прiзвище)

за допомогою грамного забезпечення Державного земельного кадасФу.

Додаток 3

до IнформацiйноТ картки адм iH iстративноТ
послуги з виправлення технiчноТ помилкl4 у
вiдомостях !ержавного земельного
кадастру не з вини органу, що здiйснкiе
його ведення

.Щержавному кадастровому реестратору

(Щержгеокаластр або найменування його

територiального органу)

(прiзвиче, власне iм'я, по батьковi за (наявностi) фiзичноТ о,соби /

найменування юрилич ноТ особи)

(полатковий номер / серiя та номер паспорта

фiзичноТ особи,

яка через своТ релiгiйнi переконання

вiдмовилася вiд прийняття номера)

(реквiзити документа, що посвiдчуе особу,

яка звернулася iз заявою

(назва документа, номер та серiя, дата видачi),

документа, що посвiлчуе повноваження дiяти
вiд iMeHi особи)

(мiсче проживання фiзичноТ особи /

мiсцезнаходження юрилич ноТ особи)

(контактний телефон)

пiд час

ведення .щержавного земельного кадастру прошу випрlавитIrt

,Щержавного земельного кадастру, а саме

про випра

Вiдповiдно до
нiчну помилку у

о**r, Mn*onr'P,P

(cvTb помилки)
ГУ Держrеокадастрi у'Черхасьхiй областi '

86 вiд 06.12.2022
, 
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пущенУ та виправлену у документах, на пiдставi яких були BHeceHi
дно з повiдомленням !ержавного кадастрового ресстратора про:

TaKl вiдомостi з них,

необхiднiсть випРавлення технiчних помилок у документах, що стчUIи пiдставою для
есення вiдомостей До.щержавного земельного кадастру, у яких фiзичною або юридlлчнок)

ю виявлено помилку;
виявлення технiчJrоТ помилки, допущеноi у вiдомостях .Щержавного земельного кадастру
ном, що здlиснюе його ведення.

20_ р. з реестрацiйним номером
.Що заяви додаються:

€ докрленти / поqвiдченi
були bHeceHi

€ локрленти з виfiравленими технiчними
овlдних технttrних помилок у

€ локУмент, що friдтверлжуе внесення

ржавному ..r.n""o[ry кадастрi.

Пiдпис змвника

(за наявностi)

Дата подання зЕuIви

м.п.

ГУ Доржгеокадастру i

о*..r, Mn*onr'9,iР

86 вiд 06.12.2022

копii документiв, на пiдставi яких до
вiдомостi та якi мiстять

.Щержавного земельногс}

технiчну поIиилк},

помилками, якi е пiдставою для виправлення

.Щержавному земельному кацастрi

плати за виправлення технlчних поми.пок у

Службова iнформацiя

Ресстрацiйний номер заrIви

Прiзвище, власне iм'я, по батьксlвi за
(наявностi) .Щержавного кадастрOвого

реестратора

Пiдпис,,Щержавного кадастров()го

Додаток 4
до Iнформацiйноi картки адмiнiстративноi
послуги з виправлення технiчноi поми,пки у
вiдомостях .Щержавного земельного
кадастру не з вини органу, що здiйснюс
його ведення

Щержавному кадастровому ре€стратору

(Щержгеокаластр або найменування його

територiм ьного органу)

, 
llllllll llllllllllllllllllllll llшl lll lll llllI

,Щата реестрацii заяви

ресстратора
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(прiзвище, власне iм'я, по батьковi за (наявностi) фiзичноТ с,соби /

найменування юридич ноТ особи)

(полатковий номер / серiя та номер паспорта

фiзичноi особи,

яка через своТ релiгiйнi переконання

вiдмовилася вiл прийняття номера)

(реквiзити документа, що посвiлчус особу,

яка звернулася iз заявою

(назва документа, номер та серiя, лата ви.чачi),

докр{ента, що посвiдчуе повноваження дiяти
вiд iменiособи)

(мiсше проживан}ш фiзичноТ особи /

мiсцезнаходження юридичноТ особи)

(контактний телефон)

. зАявА
про внесення виправлених вiдомостей до !ержавного

земельного кадастру
вiдповiдно ло Порядку ведення .щержавного земельного кадастру прошу виправити

доп ще

вного земельного

яких виявлено пом

помилки
i про об'ект !ержавного земельного кадастру, у вiдомосiях стосовно якого вийllено

гу Дерlкгоокцастру у Черкасьхiй областi

86 вiд 06.12.2022
, 
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.об'ект Державного зеь,!ельного кадастру, У вiдомостях стосовно якого виявлено пом
iдок помилки у д()кументацii iз оцiнки земель, а саме

i про земельну дiлянку

це розташування
i дiлянки

и номер зем,ельноl
нки (за наявностi)

i про iнший об'ект

ру, у вiдомостях
якого виявлено

о*."r, Mn*onu'PrP

та



€документи l
допущенi

2l

,вiдченi копiт документiв, що мiстять зазначенi у повiдопдленнi
вiдомостях !ержавного земельного кадастру внаслiдок помилки у
еустрою, оцiнкИ земелЬ (У разi наявностi таких документiв)

iз землеустрою, оцiнки земель з виправленими вiдомоtlтями,
правленнЯ вiдповiднИх помилоК у .ЩержавНому земельному каластрi;

внесення плати за внесоння до .щержавного земелtьногс)
вiдомостей у документацii iз землеустрою, оцiнки земель.

Службова iнформацiя

Реестраuiйний номер заявЙ'

Прiзвище, власне iм'я, по батьк<lвi за
(наявностi) Щержавного кадастрOвого

ресстратора

Пiдпис,Щержавного к4дастрового

гу Держгвокадастру у Чgрхаськiй областi

86 вiд 06.12,2022

ll lз

М.П. (за

дата подання

м.п.

€ погоджена

е пiдставою для

€ докрлент, що

Щата реестраuii заяви

реестратора

, 
llll lll l ill lllllllllllllllllll lllll lll lll lllll

пiдпис заrIвника

0.6
миколаiвна
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IНФОРVtrАЦIЙНА КАРТКА АДМIШСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
ов oCI нФор

I. Ilоловне управлiнця Держгеокадастрч ч Черкаськiй областi
2. Вiддiл Ль 1 Управлiння надання адмiнiстративirих послуг Гr

(назва адмiнiстративноТ послуги)

пDавл

3.с я оловног
УЦравлiння Дерrкгеокапастрч ч Черкаськiй областi

лlь2у

Л} 1 Вiддiлу ЛЪ 2 ня нOгсl
управлiння Держгеокадастрч ч Черкаськiй областi

влlн

1Bi управ.тliння надання
Уцравлiння Держгеоýадастру ч Черкаськiй областi
8.в ЛЪ4Уп в,лlння

лъ4 нян
управлiння Держгеокадастрч ч Черкаськiй областi

Cl[o*rr* Оrr.r, Mn*on.8rP

ГУ !ержrеокадктру у ЧеDкаськiй областi

86 вiд 06.12.2022

(найменування суб'скга надання послуги)

цlя надання вних

1.1. l_[eHTp надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси.
2.1. Щентр наданкя алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
Звенигородськоi м icbKoТ ради.
2.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг Виконавчого KoMiTeTy
BaTyTiHcbKoT MicbKoT ради.
2.3. I_{emp надання адмiнiстратпвних послуг виконавчого KoMiTery
ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради.
2.4. Щентр надання алмiнiстративних послуг КатеринопiльськоТ
селищноТ ради.
2.5. Щентр наданшI адмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ MicbKoT рали.
2.6. Щентр наданшl алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTery
НабутiвськоТ сiльськоТ ради Корсунь-Шевченкiвського району.
2.7. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
селищенськот сiльськот рали.
2.8. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
БужанськоТ сiльськоi ради Лисянського району.
2.9. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
ЛисянськоТ селищноТ рали.
2.10. Щентр надання алмiнiстративних послуг ШполянськоТ Mir:bKoT

ради об'еднаноТ територiальноТ громади.
2.1 l. Щеrrгр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery MaryciBcbKoT сiльськоТ рали.
2.12. Щентр надання адмiнiстативних посJryг Лип'янськоТ
сiльськот об'сднанот територiа.пьнот громади.
2.13. Щеmр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery epKiBcbKoT селищноТ ради.
3,1. I-{eHTp надання алмiнiстративних посJryг виконавчого KoMiTery
ГородищенськоТ MicbKoT ради.
3.2. Щешгр надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTery
ВiльшанськоТ селищноТ ради.

Найrменування цdmру надання
адмlнlстативtlчl послуги, в

якому здlисFюсться
обслуговуван ня суб'скта

звернення

, 
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3.3. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг МлiТвськоТ сiльськоТ
рали Черкаського району.
4.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг у MicTi Золотоноtша.
4.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
Гельмязiвськоi сiльськоi рали.
4.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
НоводмrгрiвськоТ сiльськоТ рали.
4.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
Пiщанськоi сiльськоТ рали.
4.5. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг [рабiвськоi селищноТ
ради.
4.6. Щентр надан}я алмiнiстративних послуг ВеликохутiрськоI
сiльськоi рали.
4.7. Щентр надання адмiнiстративних посJryг виконавчого KoMiTeTy
ШрамкiвськоТ сiльськоТ ради.
4.8. Щентр надання алм iнiстративних послуг Вознесе нськоi
сiльськоТ ради.
4.9. t{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
ЗорiвськоТ сiльськоТ рапи.
5. l. Щентр надання алмiнiстративних послуг ЧорнобаТвськоТ
селищноТ рали,
5.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого оргslну
IрклiiЪськоТ сiльськоТ рали
6,1. L|eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoM.iTeTy
УманськоТ MicbKoT ради.
6.2. [{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMliTery
ЛадиженськоТ сiльськоТ рали.
6.3. t{eHTp наданrш адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiiTery
ПаланськоТ сiльськоi ради.
б.4. Щентр надання адмiнiстративних посJryг виконавчого KoMliTeTy
БучькоТ селищноi ради.
6.5. Щентр надапня адмiнiстративних послуг виконавчого KoM;iTeTy
БабанськоТ селищноТ ради.
6,6. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTery
ХристинiвськоТ MicbKoT рали.
б.7. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
MaHbKi вськоТ сел ищноТ рали.
6,8, L{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
l BaHbKiBcbKoT сiл ьськоТ рали.
6.9. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг апараry управлiння
Та.пьнiвськоТ MicbKoТ ради та iT виконавчого KoMiTery.
6, l 0. Щентр наданнJI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЖашкiвськоТ MicbKoT рали.
6.1 l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Баштечкiвськоi сiльськоТ рали.
6.12. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
комiтеry,ЩмrгрушкiвськоТ сiльськоТ рали.
7.1. Цеtпр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoM,iTeTy

Монастирищенськоi MicbKoi ради.
8.1. Щентр надання адмiнiстративн}Iх послуг м. Черкаси.
8,2. Щентр наданнJI алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
РуськополянськоТ сiльськоТ рали.
8.3. t{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
ЛеськiвськоТ сiльськоТ ради.
8.4. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
CaryHiBcbKoT сiльськоТ рапи.
8.5. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
СтепанкiвськоТ сiл ьськоТ рали.
8.б. I]eHTp надання алм i нiстративних послуг Червонослобiдс ькоi
сiльськоТ рали.
8,7. Щентр наданшl адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
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БудещанськоТ сiльськоТ рали.
8.8. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого комiте.гу
МошнiвськоТ сiльськоi ради,
9. l. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого коrиiтету
Кам'янськоТ MicbKoT ради.
9.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг Михайлiвськот
ci.llbcbKoT ради,
9.З. Щентр надання алмiнiстративних
KaHiBcbKoT м icbKoT рали

послуг ви конавчого ком iTeTy

9.4. Щентр надання алмiнiстративних послуг Степанецькот
сiл ьськоТ ради об'еднаноТ територiал ьноТ громади.
9.5. t{eHTP наданнЯ алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
Бобричькоi сiльськоi рали.
9.6. Щентр надання адмiнiстративних
ради.
9.7. Щентр надання адмiнiстративних
СмйянськоТ MicbKoT ради.
9.8. Щентр надання адмiнiстратив них
БалаклеiЪськоi сiльськоТ ради.
9,9. Щентр наданнrI адмiнiстративних

послуг Лi плявськоТ с iльськоТ

послуг виконавчого *o"irary

послуг виконавчого KoMiTeTy

послуг PoTMicTpiBcbKoT
сiльськоТ рали.
9.10,I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT сiль,ськоТ
ради.
9.1 l. Щентр надання алмiнiстративн}rх послуг Березнякiвськоi
сiльськоТ ради
9. l2. I-[eHTp надання алмiнiстративних послуг ЧигиринськоТ MlicbKoT
ради.
9. l3. I-|eHTp надання алмiнiстративних послуг МедведiвськоТ
сiльськоТ рали.

l
М iсцезнаходжен rя центру
надан ня адм l нlстративних
послуг

1.2. l 8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l 7().

2,1.20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенка
IBaHa, 47.
2.2,20250,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр-кт. Щружби 8.
2.з . 202 1 4, Черкаська область, Звенигородського райо шу, с.
Шевчешкове, Провулок Пирогова, 2.
4.2" 2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул. Семена
Гризла, l2.
2,5" 19402, Черкаська область, м, Корсунь-Шевченкiвський , вул.
Шевченка,42.
2,6. 19425, Черкаська область, Черкаський район, с. Набутiв, в,ул.
I_{ентральна,l90/1 .

2.7, 1944з, Черкаська об;lасть, Звенигородський район, с. Селище,
вул. I_(ентральна, l7.
2.8. l9зз3, Черкаська об"пасть, Звенигородський район, с. Бужа.нка,
вул, I_[ентральна, l9.
2.9, l9300, Черкаська об;tасть, смт. Лисянка, пл. Миру. 30.
2.10.20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська,59l.
2.|1.206зl, Черкаська область, Звенигородський район, с. Mar.yciB.
вул. Кравченка, 7.
2.|2, 20650, Черкас ька область, Звени городс ький район, с.
Лип'янка, вул.Iвана Гончара, l/a.
2.13.20505, Черкаська область, смт. Срки, Звенигородський р-н.,
вул, В. Чорновола 2.
3. l, 1 9502, Черкаська область, м. Горолище, вул. Грушевськогсl, l l .

З,2. |952З, Черкаська область, Звенигородський район, смт
Вiльшана, вул. Шевченка, l90.
з.3. l951 l, Черкаська область, Черкаський район, с. МлiТв, вул.
,Щанила Кушнiра, 67.
4.1. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Незалежностi,

о*оr, мпrоп.i9йб
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I5.

4.2. l97 l5, Черкаська область, Золотонiський район, с, Гельмязiв,
вул. I_{ентральна, l.
4.,]. l97з4, Черкаська область, Золотонiський район, с. Нова
Щмитрiвка, вул. Чернилlевського, l9.
4.4.1972З, Черкаська область, Золотонiський район, с. Пiщане, вул.
Шеремета Руслана, 98А.
4.5. l980l, Черкаська область, смт. ,Щрабiв, вул. Гагарiна, l7,
4.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с. Великt-rй
XyTip, вул. Куницi, l0
4.7. |9812, Черкаська область, Золотонiський район, с. Шрамtiiвка,
ву.п. Незалежностi, l6.
4.8,1974l, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Вознесенське, вул. I_[ентра.пьна, 2 l .

4.9. l9740, Черкаська область, ЗолотонiсьКий район, с. Зорiвка,,вl,л.'Шевченка,45

5. l. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул, Щентральнlл,
l 52.
5,2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с. lрклiТв. вул.
Соборностi,2.
6.1. 20з00, Черкаська область, м. Умань, вул. Горьког.о,3216.
6.2.20з82, Черкаська область, Уманський район, с. Ладижинка,
By;r. Шкiльна, 2.
б.з,20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького,35а.
6,4.20l l4, Черкаська область, Уманський раИон, смт. Буки, вул.
Щентральна, 28.
6.5. 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул.
Соборна, З0.
6.6. 2000l, Черкаська область, м, Христинiвка, вул. Соборна, 30.
6.7.20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка,9.
6.8,20lз2, Черкаська область, Уманський раЙон, с. Iваньки, ву,л,
Iгоря Щербини,35.
6.9. 2040 l , Черкаська область, м. Тапьне, вул. Соборна, l 5.
6.10. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Захисникiв
УцrаТни, l9.
6.1|.19222, Черкаська область, Уманський район, с. Баштечки,
вул. Миру, 8,
6.1,2. 20зз2, Черкас ька область, Ум анськи й район, с. l[M итруш ки.
вул. Петропавлiвська, | 9
,l 

.l ,19l0l, Черкаськаобласть, м. Монастирище, вул. Жовтневtr, l.
8. l. l 8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l 70.
8.2. 19602, Черкаська обJIасть, Черкаський район, с. Руська Поlтяна,
вул. Шевченка,67.
8.3. l9б40, Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи, вул.
I_(ентральна, 53.
8.4. 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунiвка, вул.
ЛесiУкраiЪки,'77l4,
8.5. l96з2, Черкаська область, Черкаський раЙон, с. Степанки, вул.
ГероТв УкраТни, l24.
8.6. l9604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червона
Слобода, вул. Соборна, 2/l.
8.,7. 19622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свидiвок, вул.
Шевченка, l77.
8.8. l96l5, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул.
М. 1-Iреснякова, lЗ.
9, l. 20800, Черкаська область, м, Кам'янка, вул. ГероТв Майлану
з7.
9.2.20825, Черкаська область, Черкаський район, с. Михайлiвка.
вул. ГероТв Майлану, 27 .

9.з. l9000, Черкаська область, м, KaHiB, вул. Шевченка,49.
9.4.190зl, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанцi, вrул.
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Тагiанесяна, l0.
9.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с. Бобриця, вул.

Щружби,4.
9,6., l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляве, вул.
I_[ентральна, 2.

9.7.20700, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежностi, З7.
9.8.20722, Черкаська область, Черкаський район, с. Балаклея, вllл.
Незалежностi,2.
9.9.'20'126, Черкаська область, Черкаський район, с. PoTMicTpiBKa,
вул. Михайлiвська, l8.
9.10.20726, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa, вул.

Щенlральна, З5.
9.11.20'746, Черкаська область, Черкаський район, с. Березняки,
вул. Химичiв, lA.
9,12, 2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б:Хпrельницького, l9.
9.1З. 209З0, Черкаська об;Iасть, Черкаський район, с. Медведiвка,
вул. Б. Хмельницького, 44в.

1
Iнформачiя щодо режиму
роботи центру над,ання
алм iнiстративних послуг

1,2. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до 15.00
недiля - вихiдний
2.1. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серс:да: з 8.00 до 20.00
П'ят,ниця: з 8.00 до l6.00
Субtrта, недiля - вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субrrта, недiля - вихiдний
2.4. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ят,ниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7,15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа з 08.00 до l7.00
Четвер з 08.00 до 20.00
П'яr,ниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
2.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
П'яr,ниця з 8.00 до l5.00
BiBT,opoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08,00 до l6.00
Середа з 8.00 до l5.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBтopoK з 8:00 до 20:00
П'ят,ниця з 8.00до l6.00
2.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00

о*rrr, мп*опri9йб
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Субота, недiля - вихiдний
2. l l . Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l 6:00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2.12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.30
середа, п'ятниця з 08.00 до |6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля * вихiдний
Субота, недiля - вихiдний
2. l 3. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l 7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.1, IIонедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTtlpoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниtц з 08.00 до l6.00
Субота з 08.00 до 15.00
Недi.llя - вихiдний
3.2. [Iонедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до lб.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятtlиця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.3. IIонедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до |6.00.
Субота, недiля - вихiдний
4.1, []онедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до I 7.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятtrиця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.2. tlонедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l 7. l 5

Серела з 8.00 до 20.00
П'ятtlиця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.3. [Iонедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l 7. l 5

Серела з 8.00 до 20.00
П'ятtlиця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.4. [Iонедiлок-Четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
4.5. IIонедiлок, середа, четвер з 8,00 до l 7. l 5

П'ятниця з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до l3.00
Недi-пя - вихiдний
4,6. tlонедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.7. [Iонедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.8. ГIонедiлок- П'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.9. [Iонедiлок * Четвер з 08,00 до l7. I5
П'ятниця * з 08.00 до l6.00
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Суftла, недiля - вихiдний
5. l. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до l 6.00
П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - l5,00
недiля - вихiдний
5,2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
6. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l 7: l 5

Середа з l3:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
6.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6:3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,00
Середа з 08.00 до l5.00, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
6.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5

П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниtц з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20,00
Субота, недiля - вихiдний
6.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четвер з 08.00 до 20.00
Субкrта, недiля - вихiдний
6.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l 7, l 5

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ят,ниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l5.15
недiля - вихiдний
6. l 0, Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'яr,ниця, субота з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08.00 до 20.00
недiля - вихiдний
6. l l. Понедiлок, BiBTopoK. середа,
четвер з 08.00 до l7.00,
П'яl,ниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6. 1 2. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
7,1. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBT,opoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця , субота з 8:00 до l6:00
недiля - вихiдний
8.1 . Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
BiBтopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l5,00
недiля - вихiдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
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Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до l6.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l б.00 (прийом громадян до l З.00)
недiля вихiдний
8.4. Ilонедiлок, BiBTopoK з 08.00 до |6,30
Серела , п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8.5. Ilонедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8.6. IIонедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Ilонедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7. l 5
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
8.8. Ilонедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTrrpoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця з 08.00 до l6.00, субота з 08.00 до lЗ.00,
Недi.пя - вихiдний
9. l. Ilонедiлок, BiBTopoK, середа. четвер з 8:00 до | 7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.2. Ilонедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятtlиця з 8:00 до l6;00
Субота, недiля - вихiдний
9.З. IIонедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Поятниця: з 8,00 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
9.4. Ilонедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.5. I]онедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.6. Ilонедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5

П'ятtlиця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.7. I-Iонедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Серела з 9.00 до 20,00
П'ятниця з 8.30 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
9.8. Ilонедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9,9. Ilонедiлок, BiBTopoK з 08,00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до lб.00
четв9рг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9,l0. Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
9.1 l. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
сере,ца, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00

I

86 вiд 06.12.2022
о*rr* Mn*onr8rP , 

lш llllllllllllillIllшlllll llill lll illlllll



30

Субота, недйя - вlтхiдний
9.|2. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до
20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
9, l3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вlл<iдний

l6,00, BiBTopoK з 09.0() до

3.

Телефоrr/факс (ловiдки),
адреса електроннсrТ пошти та
веб-сайт центу надання
алмiнiстративних послуг

1.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472) 36-01-83, e-mail:
cnap_chorkasi@ulc. net
2.1. Тел. (04740) 22060,2244l, e-mail: zvenmiskrada@ukr.net, веб-
сайт: zven.gov.ua
2.2. Тел./факс (04740) 6-22-55, e-mail: vat admincnap@ukr.net
2.3. Тел. (04740) 95-3-98, e-mail: silrada_shev@meta.ua
2.4. Тел. (047 42) 2260 |, e-mail : sг.kater.ck@uk. net, веб-сайт
http ://katerynopi l-m i skada. gov. ча
2.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: radaJors@mail.ru
2.6. Тел. (047З5) 3-09-77, e-mail: tsnap-nadutiv-rada@ukr.net, веб-
сайт: https ://nabutivska-gromada. gov.ua
2.7 , Тел, (047З5) 2-01-03, e-mail: grоmаdа_спар@чkг,пеt, веб-сайт:
hШps://se lyshenska. grоmаdа,оrg, ча
2.8. Тел. (04749) 64-4-4l, e-mail: buzh_otg_cnap@ukr.net ,

http ://buzhanska. grоm ada. org, ua
2.9. Тел. (04749) 6-2З -46, 6-24-69, e-mai l : lysselrada@ukr.net
2.10. Тел. (0474l) 2-01-39, e-mail: cnap-shpola@uk.net
2. l 1 . Тел. (063)208 l 237, e-mail: matusowada@ukл.net, веб-сайт:
matusivska. gromada.org.ua
2J2, Т ел, 9 -62-90, (068) 7600 l 34, e-mail: lipianska.otg@gmail.com
2.13. Тел. (04742) 9-02-18, e-mail: srеrkч@чkr.пеt
3. l, Тел,(047 34) 2-0 | -82, e-mail: gor_cnap@uk.net, веб-сайт:
http : //gоrmrаdа. gov. ua

3.2. Тел. (04734) 96lб0, (04734) 96l8l, e-mail: vilshanarada@ukr.net
3.З. Тел. (047З4) 95-З-44, e-mail: mlyiv_otg@ukr.net
4.1. Тел. (04737) 5-2б-68, 5-22-75, веб-сайт - http://zolotonosha.osp-
ua.info, e-mail: cnap_zolotonosha@uk.net
4.2. Тел. (096) 6790848, (09З) 6793087, e-mail: gelmyazivsr@ukr.net
4.3. Тел. (04737) 52496, веб-сайт
http://novodmytri vsk.zolorayon. gоч. ча
4.4. Тел. (04737) 9-74-30, e-mail: pischane-tsnap@ukr.net
4.5. Тел. (4738) 3-05-8 l, факс (4738) 3-05-8 l, е-
mai l : спар_rdа@ukr.пеt
4.6. Тел. (04738) 9б-63l, e-mai|: vhutir_sr@ukr.net, веб-сайт:
vhutirotg.org.ua
4.7. Тел. (04738) 99-5-42, e-mail: rada-shr@ukr.net, веб-сайт:
shramkivska- gromada. gov. ua
4.8. Тел. (067) 6858026, e-mail: cnap.vomesenske@ukr.net, веб-сайт:
voanesenske -gromada.gov.ua
4.9. Тел. (04737) 20146, e-mail: zorivka_sr@ukг.net, веб-сайт:
zorivska, gromada. org. ua
5. l . Тел. (04739) 22'7 9З, e-mail : сhоrпоЬауsrаdа@чkr.пеt
5,2. Тел. (04739) 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-сайт:
hф://irkliiv-rada.org.ua
6.1. Тел, (04744) 3-08-66, e-mail: uman-cnap@uk.net
6.2. Тел. (04744) 9 -7 242, 9-'7 2-З l, e-mail: ladiginkasr@ukr,net
6.3. Тел. (068) 4747l l2, e-mail: admin.rda@ukr.net
6,4. Тел. (04'747) 31-4-85, e-mail: bukyotg@ukr.net
6. 5. Тел. (047 4 4) 9 -52-42, e-mai l : ЬаЬапskаsr@чkr, net
6.б. Тел. (04745) 60254, e-mail: rada0406l582@meta,ua
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6.7. Тел. (04748) 6-1 8-7 4, e-mai l : mankivka_selrada@ukr. net
6.8. Тел. (098) 7l93l49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.com, веб-

сайт: ivankivska.gromada.org.ua
6.9, Тел. 0473l З-М-9t, e-mai|: talnivska.gromada.org.ua
6.10. Тел. (04747) 6l l45, бll4l, e-mail:чukопсоmOl6@ukr.пеt
6. l l. Тел. (047 41) 95-43 l, 097-00 l - l 4-6 l, e-mail: bashtechki@ukг,net
6. l 2. Тел. (047 4 4) 9 6222, e-mail : dmutrushku_cnap@ukr. net

7.1. Тел. (04746) 25l l8, e-mail: cnap-monteg@ukr.net, веб-сайт:
monastyrysche. gromada. оrg. ua
8.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472) 36-01-83, e-mail:
слар_сhёrkаsу@чlс.пвt
8.2. Тел.(0472) 30-33-3l, e-mail: rроl@i.uа, веб-сайт r-ро|.сk.ча
8.3. Тел. (04'72) З4З -692, (0б3) 479- l 7- l 6, e-mail lesky.cnap@ukr. пеt,
веб-сайт:htр: leskivska-gromada.gov. ua
8.4. Тел. (04-1 2) З 4 -26 -98, e-mail : sagun ivskarada@ukr. net, офi цi йни.й
сЬйт: http://sagunivskaotg.org.ua
8. 5. Тел. (047 2) 306532, e-mail : stepanki.rada@ukr. net
8.б. Тел. (041 2) 586623, 586З92, e-mai l : tsnap-sloboda@ukr.net
8.7. Тел. (04'72) З40222, З4OЗ2l', e-mail: budrada@ukr.net
8.8. Тел. (04'72) З0-2 1-06, 30-25-40, e-mail: moshnuSR@ukr.net
9. l. Тел. (047З2) бl78'7, e-mail: спарkаm@ukr.пеt, веб-сайт
https://kamm i skrada. gov. ua
9.2. Тел. (047 З2) 98442, e-mai l : myh_si lrаdа@чkr. net
9.3, Тел. (04736) 3-17-78, e-mail: kaniv_chap@ukr.net
9.4. Тел. (04736) 964-24, e-mail: stepanci_otg_cnap@ukr.net, веб-

сайт - http://stepanecka.gromada.org.ua
9.5. Тел. (04736) 68225 , e-mail: bobryca_rada@ukr.net
9.6. Тел. (04736) 9З224, e-mail: silradaliplava@gmail.com, веб-саiiт
hФ://liplyavska. gromada.org.ua
9.7. Тел. (0473З) 4-2З-7З, e-mail: dozvilniy@ukr,net
9.8. Тел. (04733) 93 442, e-mail: balaklea_s_r@ukr.net , веб-

caйT:www.balakleivskaotg.org.ua
9.9. Тел, (04733) 9-53-47, e,mail cnap.rofinistrivka@gmai1.oom веб-

сайт: rotmisff ivka-gromada.gov,ua
9.10. Тел. (096) 674993 l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiшiйний сайт: https://ternotg.org.ua
9. l l. Тел. (04733) 9'7 5'7 l,e-mail: Ьеrеz.sеkrеtаr@gmаil.соm
9.12. Тел. (04730) 2-87-28, e-mail: Сhуgуryп_mrаdа@чkr.пеt, веб-

сайт: chigirinskaotg.org.ua
9. l3. Тел. (047З0) 95-З-45, 95-2-98,e-mail: mdsr2O l 5@ukr.пеt

Нормативнi акги, якими регламенту€ться надання алмiнiстративно[ послуги

Стаття 36 Закону Украiни кПро Щержавний земельний када,стр>

Пункти 165, 166, |67, 167|, 168, l98, l99 Порядку веденнrI

.Щержавного земельного кадаструl затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд l 7 жовтня 2012 р. N9 l05 l
Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб травня
2014 р. Nэ 523-р <,Щеякi питання надання адмiнiстративних
послуг органiв виконавчоТ влади через центри надilння
алмiнiстративних послуг)

Акти Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни

Акти шентральних органiв
виконавчот влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ влали/органiв

,_л€р)irеOхадастру 
у Чорхаськiй областi
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м iсцевого самоврядування

Умови отримання алмiнiстративно[ послуги

8.
Пiдстава дIя одержаннrI
алмiнiстративноi послуги

Змва про надання вiдомостей з .Щержавного земельного
кадастру у формi довiдки про осiб, якi отримали доступ до
iнформачiТ про суб'екта речового права у ,Щержавному
земельному кадастi

9.

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних дш отриманнrl
адм iнiстративноТ послуги, а
також вимоги до них

l. Заява про надання вiдомостей з ,Щержавного земельного
кадастру за формою, встановленою Порядком ведення
,Щержавного земельного кадастру, затвердженим постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 17 жовткя 2012 р. ЛЬ l05l
(форма заяви додаеться)*
2..Щокумент, який пiлтверлжус повноваження дiяти вiд iлиенi
заявника (у разi подання заяви уповноваженою заявником
особою)

l0.

Порядок та спосiб поданшl
документiв, необхiдних iля
отримання алмi нiстративноТ
послуги

Заява про надання вiдомостей з Щержавного ,]емельного

кадастру у паперовiй формi з доданими документам1l пода€ться
заявником або уповноваженою ним особою особисто або
надсилаеться рекомендованим листом з описом вкJIаденн]l та
тrовiдомленням про вруiення або в електроннiгл форплi
засобами телекомунiкацiйного зв'язку з використанням
електронного пiдпису, що базуеться на квалiфiкованому
сертифiкатi електронного пiдпису, чи iншого альтернатив}Iого
засобу електронноТ iдентифiкацiТ особи через Публiчну
кадастову карry або з використанням единого державного
вебпорталу електронних послуг, у тому числi через веб-
cTopiHKy Щержгеокаластру
У разi подання заяви органом державноТ влади, органом
мiсцевого самоврядування у заявi зtвначаються пiдстави для
надання вiдповiдноТ iнформачiТ з посиланням на норму закOну,
яка передбачае право вiдповiдного органу запитувати таку
iнформаrriю, а також реквiзити справи, у зв|язку з якою виникла
потреба в отриманнi iнформачiТ. Така заява розгляда€ть()я у
позачерговому порядку

1l
Платн icTb (безо п.г|атн icTb)
надання адмlнlстyативноl
послуги

I]езоплатно

12.
Строк надання афiнiстративноТ
послуги

Протягом l0 робочих днiв з дня реестрацiТ вiдповiдноТ заяви у
територiальному органi .Щержгеокаластру

l3.
Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнl адм l нlсчативноl
послуги

l.Y .Щержавному земельному кадастрi вiлсутнi запитуванi
вiдомостi
2. Iз заявою про надання вiдомостей з .Щержавного земельного
кадастру звернулася нен€}лежна особа (на отримчtння
вiдомостей ,щержавного земельного кадастру у формi довiдки
lTpo осiб, якi отримали доступ ло iнформачiТ про суб',скта

речового права у ,Щержавному земельному каластрi ма,ють

IrpaBo: суб'скти речових прав на земельнi дiлянки; органи
лержавнот влади та органи мiсцевого самовряд},вання для

реал iзачiТ своiх повноважен ь, визначен их законом )

3. ,Щокумснти поданi не в повному обсязi (BiлcyTHicTb

документа, що пiлтверлжус повноваження дiяти вiд ilиенi

заявника) таlабо не вiдповiдають вимогам, встановленим

у Черкаськjй областi

86 вИ 06.12.2022
CipпtlTaH о**r, Mr*onriPrP , 
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законом (заява не вiдповiдае встановленiй формi)

l4. Результат наданн
адмiнiстративноТ

I

Iослуги

.Щовiлка про осiб, якi о.грима_Ли доступ ло iнформачiТ про
суб'екта речового права у ,Щержавному земельному каластрi
або повiдомлення про вiдмову у наданнi вiдомостей з
.Щержавного земельного кадастру

15.
Способи отримаF
(результату)

rя вiдповiдi

,Щовiлка про осiб, якi отримаЛlи достуП ло iнформачiТ про
суб'екта речового права у ,Щержавному земельному кала,стрi
або повiдомлення про вiдмову у наданнi вiдомостей з
,щержавного земельного кадастру надсилаються заявниковi в
електроннiЙ формi засобами телекоМунiкашiйногО Зв'язк1, gз
Irk:t:laнy у зверненнi алресу електроннот пошти абrэ з
використанням единого державного вебпорталу електронних
послуг, у тому числi через веб-сторiнку Щержгеокаластр1,,'iа
бажанням заявника видаються у паперовiй формi центром
надання алмiнiстративних послуг особисто заявнику або
tuляхом направлення поштою цiнним листом з описом
вкладення та повiдомленням про вручення

1б. Примiтка

* Форма заяви про надання вiдомостей з .Щержавного
земельного кадасФу наведена у додатку до Тип,своТ
iнформачiйноТ картки а.шм i нiстративноТ послуги

о**r, Mr*on.ibOrР

ГУjеРхгоох3д66тру 
у чgркасцiй областl

86 вiд 06,12.2022
'//ш 

ll/lllllllшllшlllllllll lllll lll lll illll



з4

п

Додаток
до ТиповоТ iнформачiйноi картки
алмiнiстративноi послуги з надання
довiдки про осiб, якi отримшlи дост},п до
iнформацiТ про суб'екта речового права

у Щержавному земельному кадастрi

(особа, уповновФкена надавати вiдомостi

з .Щержавного земельного каластру)

(прiзвищс, власне iм'я, по батьковi за (наявностi) фiзичноi особи /

наймснування юрилич ноТ особи)

(полатковий номер/серiя та номер паспорlа

фiзичноТ особи, яка чорез cBoi релiгiйнi переконання

вlдмовилася Bl jt 1,1рийня,ггя номера)

(реквiзити документа, що посвiлчус особу,

яка звернулася |з заrlвою

(назва документа, номер та серiя, дата видачi), та

документа, що посвiлчус повноваження дiяти

вiд iMoHi особи)

(Micue проживання фiзичноТ особи /

мiсцезнаходження юриличнот особи)

(номер контактного телефону)

зАявА
про надання вillомостей з Щержавноrо земельного кадастру

Вiдповiдно до Закону Украiни "Про Щержавний земельний кадастр" та Порядку
ння Державного земельног0 кадастру прошу надати:
витяг з .щержавного

го кадастру

о,*r, Mr*onri?rР

п дерхавний кордон Украiни
П земпi в межах територii адмiнiстративно-територiальноj'
одиницi
П землi в межах територiй територiЕlльних громад
П обмеження у використаннi земель

П у тому числi з посиланням на докр{енти, на пiдстаI}i

яких вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до Державного земельного кадастру

П мелiоративну мережу, складову частину мелiоративноI
мережi

П земельну дiлянку з:

П вiдомостями про речовi права на земельн} дiлянку,
ix обтяження, одержаними в порядку iнформачiйноif
взаемодiт з ,щержавного ресстру речових прав на нерухомс,

майноо а також з:

П вiдомостями про дiлянки н&др, наданi у
користування вiдповiдно до спецiаJIьних дозволiв на
користування надраJ\{и та aKTiB про надання

гу_дерхгоохfiiffiIлцжкпооАiffвОДiВ, ОДеРЖаНИМИ В ПОРЯДК:У
86 вiд 06,12.2022
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п
п

п
п
п
п

g
Де

овiдку, що мiстить
икопiювання з карl
ти (плану);
опiю докуrиента, щ
итяг з документа,Щ
овiдку про наявнiс,
овiдку про наявнiс,
энiсть земельноi дi.
)ОВОГО ПРИЗНаЧеНН'
tовiлку про осiб, як
lжавному земельно

35

. iнформацiйноТ взасмодii мiж {ержавним зеIчtельним
кадастром,,Щержгеонадрами та Щержпрацi;
П посиланням на документи, на пiдставi яклIх
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до Державного земельного кадастру;

П yciMa вiдомостями, внесеними до Поземельноi
книги, KpiM вiдомостей про речовi права на зеiлельн\/
дiлянку, що виникли пiсля l сiчня 20l3 р., а також з:

П вiдомостями про дiлянки надр, нацанi у
користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв на
к()ристування надрами та aKTiB про надання
гiрничих вiдводiв, одержаними в IIорядl:у
iнформаrriйноТ взасмодiТ мiяt !ержавним земельним
кадастром, f(ержгеонадрами та !ержпраui;
П посиланням на документи, на пiдставri яки:х
вiдомостi про обмеження у використаннi земелtь
BHeceHi ло .Щержавного земельного кадастру

[] видачу державного акта на право власностi на зеп{ельн)/
лiлянку IroBoMy власнику земельноТ дiлянки

/загальнену iнформацiю про землi (територii);
lграфiчноi основи !ержавного земельного кадастру, кадастровоТ

створюеться пiд час ведення Щержавного земельного кадастру;
|ржавного земельного кадастру;
ь та розмiр земельноТ частки (паю);
ь у !ержавному земельному кадастрi вiдомостей про одерж:ання \/

янки у межах HclpM безоплатноТ приватизацiТ за певним вид,ом if
(використання);
отримаJIи доступ ло iнформачii про суб'скта речового права у
ly калас,грi.

Bi,
пр

toМocTl
):

власни]

дiлянкл
особу;
спадко(
юридиI

особу, l

обмеже
особу

ка / користувача земельноi
l або уповноважену ним

смця/ правонаступника (дtя
rних осiб);
в iHTepecax якоi встановлено
:ння, або уповноважену нею

орган державноТ влади / орган
мiсцевого самоврядування;

розробника докр{ентацiТ iз
землеустрою/суб' скта оцiночноi
дiяльностi вiдповiдно до статгi б
Закону Украihи "Про оцiнку
земель";
HoTapiyca

П1

оС,

iзвище, iм'я та по бl

lби / найменування
TbKoBi фiзичноТ
оридичнот особлt

Пс

фi,
пе

цатковий номер / се

ичноТ особи, яка че
)еконання вiдмовил

)lя та номер паспорта
rез своТ релiгiйнi
tся вiд прийняття номера

М,
Mi,

]це проживання фiз
цезнаходження юр!

tчноi особи /

дичноТ особи
Ре
(н,

та
iM,

lвiзити документа, t

зва, номер та серiя,
цокумента, що посв
Hi особи (для уповr

цо посвiдчуе особу зtцвника
|окумента, дата його видачi),
дчу€ повноваження дiяти вiд
эваженоi особи)

пi
п0

(стави для надання
)иланням на норму

liдповiдноi iнформацii з

акону. яка передбачае право

о*,.r, Mr*onri9,iР

I у лерхrеокцастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06.12,2022, 
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-ъвlлповlдного органу державноi влlди або органу
мiсцевого самоврядування запиту;ати, таку
ir{ФоRмаuiю, а також Реквiзити справи, y ru'".*y,
якою виникла потреба в отриманнi iнформацiТ

. Вiдомостi
вlдомост1:

про об'скт Щержавного земельного кадастру, стосовно якого запитуютьсrI

Данi про земельну дiлянку
мiсце розташування зйыiйтдirlянкй
Кадастповий HoMen зе-о rrл,.,-rТ ;i*;7
ланl про lншиЙ оо'ект Щержавного зеIчIельного
кадастру, стосовно якого запитуються вiдомостi

вiдомостi про документ таlабо витяг,д
стрсовно якого запитуЮться вiдомостi:

з документа ,Щержавного земельного **"arоr,

нки документу, з якого зilмовлясться копiя

.Що заяви/запиту додаються :

! копiя докрrента, що посвiдчуе
осрбу;
l документ про оплату послi,г за
надання вiдомостей з flержавного
зеyельного кадаструi

П документ, який пiдтверлжуе повноваження
дiяти вiд iMeHi зЕuIвника
(у разi подання зtulви уповноваженою особою
заявника);
п доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну лiлянку на
отримання вiдомостей з .Щержавного земельного
кадастру.

IНфОРМаЦiЮ ПРО СТаН фОрмування витягу/ловiдки/викопiювання/ засвiд.tенот копii
прошу надати:
П }, паперовiй формi
П | електроннiй формi наадресу:
П в iншiй формi

цll заяви

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi за
(наявностi) особи, уповноваженоТ
надавати вiдомостi з !ержавного
земельного

Пiдпис особи, уповноваженоi нацаватиt
вiдомостi з,Щержавного земельного

Да|а полання зtulви

Mri

с'роЬr, о*rr* Mr ron. JьOrЪб

гуjерхrеокадастру 
у черхасьхiй областi

._ 86 вiд06,12.2022, 
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ис заrIвника

(за наявностi)

Службова iнформацiя


