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1.1. Щентр наданнrI алмiнiстративних пойуг пr. Черкаюлr.
2. l. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЗвенигородськоТ MicbKoT ради.
2.2. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTery BaryTiHcbKoT мiськоi рали,
2.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШевченкiвськоТ сiльськоТ рапи.
2,4. Щентр надання алмi нiстративних послуг Катер инопiл ьськот
селищноТ ради.
2,5. I_[eHTp надання алмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ м icbKoT рали.
2.6. Щентр надання апмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy НабутiвськоТ сiльськоТ рали Корсунь-Шевченкiвського
району.
2. 7. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг викон€вчого
KoMiTery Селищенськоi сiльськоТ ради.
2.8. Щешр наданнrI алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Бужанськоi Сiльськоi ради Лисянського району.
2.9. t{eHTp надання алмiнiстрапвних послуг виконавчого
KoMiTery ЛисянськоТ селищноТ ради.
2. l 0. L{eHTp надання адм iнiстратшв них послуг Шполянс ькоТ
MicbKoT рали об'еднаноТ територiальноТ громади.
2.1 l. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery MaryciBcbKoT сiльськоi ради.
2. l 2. L{eHTp надання адмi нiстративних послуг Лип' я нськоi
сiл ьськоТ об'еднаноТ територiальноТ громали.
2, l 3. L[eHTp надання алм iH iстративних послуг виконавч ого
KoMiTery epKiBcbKoT селищноТ ради.
3. l. I_[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ГородищенськоТ MicbKoT ради.
3.2. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг в и конавчо го
KoMiTery ВiльшанськоТ селищноТ ради.
3.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг Млiiъськоi
сiльськоi ради Черкаського району.
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золотоноша.
4.2. [|eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ГельмязiвськоТ сiльськоi рали.
4.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy НоволмитрiвськоТ сiльськоi рали.
4.4. [{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ПiщанськоТ сiльськоТ рали.
4. 5. [_[e нтр надання адм i н iстратив них послуг .Щраб i вськоТ
селищноТ ради.
4.б. I_[eHTp надання алм i нiстративних послуг Вел и KoxyTi рськоТ
сiльськоТ рали.
4. 7. [{eHTp наданнrl алм i нiстративних послуг ви конавч ого
KoMiTery ШрамкiвськоТ сiльськоТ рали.
4.8. Щентр надання алмiнiстративних послуг ВознесенськоТ
сiльськоТ ради.
4.9. I]eHTp наданшI адмiнiстративних послуг
KoMiTeTy Зорiвськоi сiльськоi ради.
5.1. []eHTp надання адмiнiстративншх посJryг
селищноi ради.

виконавчого

ЧорнобаiвськоТ

5.2. [{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
органу IрклiiЪськоТ сiльськоТ ради
6,1. Щентр наданЕя адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery УманськоТ MicbKoT рали.
б.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ ради.
б.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ПаланськоТ сiльськоТ рапи.
6.4. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БучькоТ селищноТ ради.
6.5. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БабанськоТ селищноТ ради.
6.6. []eHTp надаЕшI а.чмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT рали.
6.7. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищноТ ради.
6.8. Щентр надання адмiнiстратизних послуг виконавчого
KoMiTery IBaHbKiBcbKoT сiльськоТ рали.
б.9. Цент надання адмiнiстративних послуг апарату управлiння
Тальнiвськоi MicbKoT ради та iT виконавчого KoMiTery.
6.10. Щентр наданкя адмiнiстративнлп послуг виконавчого
KoMiTeTy ЖашкiвськоТ MicbKoT рали.
6.1 l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльськоТ ради.
6.12. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого
ком iTery,Щм итрушкiвськоТ сiльськоТ ра.пи.
7. l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery МонастирищенськоТ MicbKoT ради.
8.1, I_[eHTp наданнrI адмiнiстративних послуг м. Черкаси.
8.2. Щентр надання апмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Руськополянськоi сiльськоТ рали.
8.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоТ ради.
8.4. I-|eHTp надання адмiнiстратив них послуг ви конавчого
KoMiTery CaryHiBcbKoT сiльськоТ ради.
8.5. Щентр надання адмiнiстративн}Iх послуг виконавчого
KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоТ ради.
8.б. Цент наданн,t адмiнiстративних послуг
ЧервонослобiдськоТ сiльськоТ ради.
8.7. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Будещанськоi сiльськоТ рали.
8. 8. I-(eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy МошнiвськоТ сiльськоТ

ГY Держrоокадастру у Черхасьхiй областi

Вб вiд 06"l2.2022
, 

llll lll l llllllllllllllllllllll lllll lll lll lllll
о**r, Mnronu8,iР



l20

9. l, Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Кам'янськоТ MicbKoT рали.
9.2. t{eHTp надання адмi нiстративних послуг М ихайtл iBc ь коi
сiльськоi рали.
9.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery КанiвськоI MicbKoT ради
9.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг Степанецькот
сiльськоi рали об'еднаноi територiальноТ громади.
9.5. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БобрицькоТ сiльсько[ ради.
9.6. Щентр наданвя адмiнiстративних послуг Лiплявськот
сiльськоТ рали.
9. 7. I_1eHTp надання алм i нiстративних послуг виконав чо го
KoMiTery СмiлянськоТ MicbKoT рали.
9. 8. t{eHTp надання алм i нiстратив них послуг виконавчого, .

KoMiTery Ба,гlаклеiЪськоТ сiльськоi рали.
9.9. l_(eHTp надан ня алм i нiстративн их послуг Ротм icTpi вс ькоТ
сiльськоТ ради.
9. l0. Щентр надання адмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT
сiльськоi ради,
9.1 l. Щентр надання адмiнiстативних послуг Березнякiвськоi
сiльськоi ради
9. l 2. I]eHTp надання адмiнiстративню( послуг ЧигиринськоТ
MicbKoT ради.
9. l 3. Щентр надання адмiнiстративних послуг МедведiвськоТ
сiльськот ради.

l Мiсцезнаходженнrt центру надання
алмiнiстративнФТ послуги

1.5. 1 8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l 70.
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|4, Черкаська область, Звенигородського району, с.
Шевченкове, 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,
вул. I_{ентральна, l 90/l.
2.7. |944З, Черкаська область, Звенигородський район, с.
Селище, вул. Щентральна, l7.
2.8. l933З, Черкаська область, Звенигородський район, с.
Бужанка, вул. Щентральна, 19,
2.9. 19300, Черкаська область, смт. Лисянка, пл. Миру, 30.
2.10. 20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська. 59.
2. l l . 2063 l, Черкаська область, Звенигородський район, с.
MaryciB, вул. Кравченка, 7.
2,|2. 20650, Черкаська область, Звенигородський район, с.
Лип'янка, вул.Iвана Гончара, l/a.
2.1З.20505, Черкаська область, смт. ерки, Звенигородський р-
н., вул, В. Чорновола 2.
3.1. 19502, Черкаська область, м. Горолище, вул. Грушевського,
ll.
3 .2. 1 9 52З, Черкаська область, Зве нигородс ький райо н, с мт
Вiльшана, вул. Шевченка, |90.
З.3. l95l l, Черкаська область, Черкаський район, с. МлiТв, вул,
.Щанила Кушнiра,67.
4.1. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул.
Незшежностi, 15.

4,2. l9'11'5, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Гельмязiв, вул. Щентршrьна, l.
4,З. 191З4, Черкаська область, Золотонiський район, с. Нова
Дмитрiвка, вул. Чернишевського, l 9.
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4.4. 1972З, Черкаська область, Золотонiський район, с. Пiшане,
вул. Шеремета Руслана, 98А.
4.5. l980l, Черкаська область, смт. ,Щрабiв, вул. Гагарiна, l7.
4.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с. Великий
XyTip, вул. Куничi, l0
4,'l, |9812, Черкаська область, 3олотонiський район, с.

Шрамкiвка, вул. Незапехсностi, l 6.
4,8. l9'74l, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Вознесенське, вул. I_{ентральна, 2 l.
4.9. l9740, Черкаська область, Золотонiський район, с, Зорiвка,
вул. Шевченка, 45
5,1. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. l_[ентршrьна,
|52,
5.2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с. IрклiТв,
вул. Соборностi, 2.
6.1. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького,З2/6.
6.2.20З82, Черкаська область, Уманський район, с. Ладижинка,
вул. Шкiльна,2.
6.3. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 35а.
6.4,20l 14, Черкаська область, Уманський район, смт. Буки, вул.

Щентральна,28.
6.5. 2035l, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка,
вул. Соборна,30.
6.б, 2000l, Черкаська область, м. Христинiвка, вул. Соборна, 30.
б.7.20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка,9.
6.8.20lЗ2, Черкаська область, Уманський район, с. lваньки, вул.
lгоря Щербини,35.
б.9.2040l, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, l5.
б.l0. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Захисникiв
УкраТни, l9.
6,||, |9222, Черкаська область, Уманський район, с. Баштечки,
вул. Миру,8,
6.12.20ЗЗ2, Черкаська область, Уманський район, с.

Щмитрушки, вул. Петропавлiвська, l 9
7.1, l9l0l, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Жовтнева,
l.

-8.1. l8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l70.
8.2. 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. ýська
Поляна, вул. Шевченка, 67,
8.З. 19640, Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи, вул.

Щентраrrьна,53.
8,4, 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. CaryHiBKa,
вул. Лесi УкраТнки, 7714.

8,5. 19632, Черкаська область, Черкаський район, с, Степанки,
вул. ГероiЪ УкраiЪи, 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. Преснякова, l3.
9.1. 20800, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. ГероiЪ Майлану
з7.
9.2, 20825, Черкаська область, Черкаський район, с. Михайлiвка,
вул. ГероiЪ Майдану, 27.
9.3. 19000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. Шевченка, 49.
9.4. 19031, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанцi,
вул, Тагiанесяна, l0.
9.5. l9014, Черкаська область, Черкаський район, с. Бобришя,
вул. ,Щружби,4.
9.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляве,

,л. Центрапьна,2,
У Дерхгеокадастру у Черкаськiй областi
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9.7.20700, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежностi,37.
9.8.20722, Черкаська область, Черкаський район, с. Балаклея,
вул. Неза.пежностi, 2.
9.9,20726, Черкаська область, Черкаський район, с.
PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l8.
9.10.20726, Черкаська областьо Черкаський район, с. TepHiBKa,
вул. Щентраlrьна,35.
9.|1.20746, Черкаська область, Черкаський район, с. Березняки,
вул. Химичiв, 1А.
9. 12. 2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, l9.
9. l3. 20930, Черкаська область, Черкаський район, с.
Медведiвка, вул. Ц. Хмельницького, 44в.

2. Iнформачiя щодо F
центру надання ад

послуl

:жиму роботи
iнiстративноТ
п

l .5. 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'ятниця 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'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вlтхiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до lб.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.4. 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, 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'ятниця з 08.00 до 17.00
Субота, недiля * вихiдний
2.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
П'ятниця з 8.00 до l5,00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Серела з 8.00 до 15.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.9, Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
2.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 до 16.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
1lетверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.1l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниtц з 08:00 до l6:00
Середа 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

O*rrru Mn*onri9,iР
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Субота, недiля - вихiдний
Субота, недiля - вrхiдний
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
3.1. 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
З.2. Понедiлок, 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 lб.00
Субота, недiля * вихiдний
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,
Субота, недiля - вихiдний
4.1. 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
4,2, Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
4,3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до I7. l5
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 15.45
Субота, недiля - вихiдний
4.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
П'ятниця з 8.00 до 16.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до l3.00
недiля - вихiдний
4.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6,30
Сере.па 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 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. Понедiлок- П'ятниrц з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до l7.15
П'ятниця - з 08.00 до lб.00
Субота, недiля - вихiдний
5.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9,00 до l6.00
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

lля - вихlднии
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6.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8;00 до la I5
Серела з lЗ:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до lб:00
Субота, недiля - вихiдний
б.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
Серела 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'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вrтхiдпий
6.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l7.15
I}iBTopoK з 8.00 до 20.00
Il'ятниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l5.15
l{едiля - вихiдний
6. l 0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
II'ятниця, субота з 08.00 до l5.00,
t{eTBep з 08.00 до 20.00
Ilедiля - вихiдний
6. l l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08.00 до l7.00,
[]'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
6. 12. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер, п'ятниlи з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
[}iBTopoK з 8:00 до 20:00
[I'ятниця , субота з 8:00 до l6:00
[{едiля - вихiдний
8.1. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
[}iBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до 15.00
}lедiля - вихiдний
8.2, Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
LIeTBep з 08.00 до 20.00
Субота, недiля * вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до l6.00
E}iBTopoK з 08,00 до 20.00
Субота з 08.00 до l6.00 (прийом громадян ло lЗ.00)
tlедiля вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.з0
Середа , п'ятниця з 08.00 до 16.00

з 08.00 до недrля_вихlднl днl
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8.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.з0
Серела , п'ятниця з 08.00 до 16.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-влтхiднi 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 15.45

Субота, недiля * вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7. l 5
П'ятниця з 08,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
8.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7.00,
П'ятниця з 08.00 до l6.00, субота з 08.00 до l3,00,
недiля - вихiдний
9.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятниця з 8:00 до 16:00
Субота, недiля - вlтхiдний
9.3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l5,30
Субота, недiля - вихiдний
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 l 7; l 5
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.б. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5
П'ятниtц з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до 16.00
Середа з 9.00 до 20.00
П'ятниця з 8.30 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
9,8. 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
9.9. 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 l . 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
9.12. Понедiлок, середа, четвер з 08,00 до l6.00, BiBTopoK з 019,00

до 20.00,
ll'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

3. Телефон/факс (довiдки), адD.qса 1.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472) 36-01-83, e-mail:
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cnap_cherkasy@ukr. пеt
2. l . Тел. (04740) 22о60, 2244 l, e-mai l : zvenm iskrada@ukr. пеt,
веб-сайт: zven.gov.ua
2.2. Тел./факс (047а0) 6-22-55, e-mai|: vat_admincnap@ukr.net
2.3. Тел. (04740) 95-3-98, e-mail : silrada_sБev@meta. ui-
2,4. Т ел. (047 42) 2260 l, c-mai l : sr.kаtеr.Й@ uЙ.поq веб-сайт
http://katerynopi l-miskrada. gоч.ча
2.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: rada kors@mail.ru
2.6. Тел. (047З5) З -09-77, e-mail: tsnap-nadutiv-rada@ulc.net, веб-
сайт: https://nabutivska-gromada.gov.ua
2.7 . Т ел. (047З5) 2-0 1 -03, e-mail: gromada_cnap@ukr.net, веб-
сайт: https://selyshenska.gromada.org.ua
2.8. Тел. (04749) 64-4-4l, e-mail: buzh_otg_cnap@ukr.net,
http ://buzhanska. grоmаdа. оrg. ua
2.9. Тел. (04749) 6-23 -46, 6-24-69, e-mai l : lysse lrаdа@чkr.пеt
2.10. Тел. (0474l) 2-0I-39, e-maiI: спар-shроlа@ukг.пеt
2.1 l. Тел. (0б3)208l237, e-mail: matusovrada@ukr.net, веб-сайт:
matusi vska.gromada.org.ua
2.12. Тел. 9-62-90, (0б8) 7600 l 34, e-maiI:
I ipianska.otg@gmail.com
2.13. Тел. (04742) 9-02-18, e-mail: srеrkч@чkr,пеt
3. l . Тел.(047 З4) 2-0 1 -82, e-mai l : gоr_спар@ukr.пеt, веб-сайт:
http ://gоrmrаdа.gоч. ua
3.2. Тел. (04734) 96160, (04734) 96l81, e-mail:
vilshanarada@ukr.net
3.3. Тел. (04734) 95-З-44, e-mail: mlyiv_otg@ukr.net
4.1. Тел. (041З7) 5-26-68,5-22-75, веб-сайт -
hф://zolotonosha.osp-ua.info, e-mail: cnap_zolotonosha@uk.net
4,2. Тел. (096) 6790848, (093) 679З087, e-mail:
gelmyazivsr@ukr.net
4.3. Тел. (04737) 52496, веб-сайт
http :/inovodmytri vsk.zolorayon. gоч. ча
4.4. Тел. (0473 7) 9 -7 4-30, e-mail : pischane-tsnap@ukr. net
4.5. Тел. (4738) 3-05-8l, факс (4738) 3-05-8l, е-
mail : cnap_rda@ukr.net
4.6. Тел. (04738) 96-63l, e-mail: vhutir_sr@ukr,net, веб-сайт:
vhutirotg.org,ua
4.7 . Т ел, (0473 8) 99 -5 -42, e-mai l : rаdа-shr@чkr.пеt, веб-сайт:
shramkivska-gromada. gov. ua
4.8. Тел. (067) 6858026, e-maiI: cnap.vomesenske@uk.net, веб-
сайт: voznesenske -gromada.gov.ua
4.9. Тел. (047 3'l ) 20 l 4 6, e-mail : zorivka_sr@uk.net, веб-сайт:
zorivska. gromada. org.ua
5.1. Тел. (04739) 22793, e-mail: сhоrпоЬауsrаdа@чkr.пеt
5.2. Тел. (04739) 55l83, e-mail: irkl_tsnap@uk.net, веб-сайт:
hФ ://irkliiv-rada. оrg.ча
6.1. Тел. (04744) 3-08-66, e-mail: чmап-спар@чkr.пеt
6. 2. Тел. (047 44) 9 -7 2-42, 9 -7 2-З l, e-mai l : ladi ginkasr@ukr.net
6.3. Тел. (0б8) 4747l l2, e_mail: admin.rda@ukr.net
б.4. Тел. (04'l 47) 3 1 -4-85, e-mail : Ьukуоtg@ukг. net
б. 5. Тел. (047 44) 9 -52-42, e-mail : babanskasr@ukr.net
6.6. Тел. (04745) 6025 4, e-mai l : rada0406 l 5 82@meta. ua
6,7. Тел. (04748) б_l 8-74, e-mail: mankivka_selrada@ukr,net
6.8. Тел. (098) 7 l93 l49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.com,
веб-сайт: ivankivska.gromada.org.ua
6.9. Тел. 0473l 3-04-9l, e-mail: talnivska.gromada.org.ua
6.10. Тел. (04'147) бl l45, бl l4l, e-mail: vukoncomOl6@ukr.net
6.1 l. Тел. (04'747)95-431, 097-001-14-6l, e-mail:
bashtechki@ukr.net
б. l 2. Тел. (047 44) 9 6222, e-mai l : dmutrushku_cnap@uk. net
7.1. Тел. (04746) 25l l8, e-mail: cnap-monteg@uk.net, веб-сайт:

,ан 
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8.1. Тел.(0472) 3З-07-0l, тел./факс: (0472) З6-01-8З, e-mail:
cnap_cherk8sy@u|c. net
8.2. Тел.(0472) 30-33-3l, e-mail: rpol@i.ua, веб-сайт r-pol.ck.ua
8.3. Тел. (0472) З43 -692, (063 ) 479- l 7- l б, e-mail
lesý.cnap@uk.net, веб-сайт:httр: leskivska-gromada.gov.ua
8.4. Тел. (047 2) 3 4 -26 -98, e-mail : sagunivskarada@uk, net,
офiчiйний сайт: hф://sagunivskaotg.oгg.ua
8.5. Тел. (04'12) 3065З2, e-mail: stepanki.rada@uk.net
8. 6. Тел. (047 2) 58662З, 586З92, e-mail : tsnap-sloboda@ukr. net
8.7. Тел. (0472) З40222,340З21, e-mail: budrada@uk.net
8.8. Тел, (0472) 30-21-0б, 30-2540, e-mail: moshnuSR@ukr.net
9. l . Тел. (04'132) 6|7 87, e-mail: cnapkam@ukr.net, веб-сайт
https://kammiskrada.gov. ua
9.2. Тел. (047 З2) 98442, c-mai l : myh_si lrаdа@ukr. пеt
9.3. Тел. (047З6) 3-17-78, e-mail: kaniv_chap@ukr.net
9.4. Тел. (И736) 964-24, e-mail: stepanci_otg_cnap@ukr.nef ]

веб-сайт - http://stepanecka.gromada.oгg. ua
9.5. Тел. (04736) 68225 , e-mail: bobryca*rada@ukr.net
9.6. Тел. (04736) 9З224, e-mail: silradaliplava@gmail.com, веб-
сайт hФ://liplyavska.gromada.org.ua
9.7. Тел. (04733) 4-23-7З, e-mail: dozvilniy@ukr.net
9.8. Тел. (И733) 93 Ц\ e-mail: balaklea_s_r@ukr.net , веб-
caйT:www.balakleivskaotg.org.ua
9.9. Тел. (04733) 9 -53 47, e-rnail cnap.rotrnistrivka@gmail.corn
веб-сайт: rotmistrivka-gromada. gov.ua
9. l0. Тел. (096) б74993 l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiшiйний сайт: https://ternotg.org.ua
9. 1 l . Тел. (0473 3 ) 9'7 5'l l, e-mail : berez.sekretar@gmai l. com
9.12. Тел. (04730) 2-8'|-28, e-mail: Chygyryn_mrada@uk.net, веб-
сайт: chigirinskaotg.org.ua
9.13. Тел. (047З0) 95-3-45, 95-2-98, e-mail: mdsr2OlS@ukr.net

нормативнi: кги! я кими Dегла ментчсться надан ня адм iнiстDативноi пос,пyги

4. Закони Ук lаТни Стаття З8 Закону УкраТни <Про.Щержавний земельний кадастр>

5. Акти Кабiнету MiH cTpiB УкраТни Пункти 166, 167, l68, |79, l97 Порялку ведення ,Щ,ержавного
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня2012 р. }Ф l05l
Розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд lб травня
2014 р. Nэ 523-р к,Щеякi питання надання адмiнiстративних
послуг органiв виконавчоТ влади через центри надання
адмiнiстративних послуг)

6. Акти центральних ор
владL

aHlB виконавчоl

1 Акти мiсцевих орга
влади/органiв

самовряду

I1B виконавчоl
liсцевого
iання

умови отримання адмiнiстративноi послyги

8. пiдстава д.гtя о

адмiнiстративн
tержання
li послчги

Змва про надання вiдомостей з .Щержавного земельного
кадастру у формi довiдки, що мiстить узагаJlьнену iнформачiю
про землi (територii)

9. Вичерпний перелi
необхiдних для

алмiнiстративноТ пс

вимоги д(

документiв,
)триманнJl
]луги, а також
них

l.Заява про надання вiдомостей з ,Щержавного земельного
кадастру за формою, встановленою Порялком велення

.Щ,ержавного земельного кадастру, затвердженим постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17 жовтня 2012 р. Ns l05l
(форма заяви додаеться)*
2..Щокумент, що пiдтверджуе оплату послуг з надання довiдки,
що мiстить узагальнену iнформачiю про землi (територir) (або

iнформачiя (реквiзити гrлатежу) про сплату збору (внесення

плати) в буль-якiй формi, наданi суб'ектом звернення)
3.,Щокумент, який пiдтверлжуе повноваження дiяти вiд iMeHi

заявника (у разi подання заяви уповноваженою заявником

о*rr* Mrronr8rP
86 вiд 06.12.2022, 

llll lll l ill lllllllllllllllllll lllll lll lll lilll



l28

особою)
l0. порядок та спосiб по]

необхiдних для
адмiнiстративн

ання докуЙентiв,
)тримання
lT послуги

| Заява про "ал ""о-
| каластру у паперовiй формi з доданими документами подасться

| 
заявником або уповноваженою ним особою особистсl або

| 
надсиласться рекомендованим листом з описом вкпадення та

l повlдомленням про вручення або в електроннiй формi
засобами телекомунiкацiйного зв'язку з використанням
електонного пiдпису, що базуеться на ква.пiфiкованому
сертифiкатi електронного пiдпису, чи iншого альтернативного
засобУ електонноТ iлентифiкачiТ особи через Публiчну
кадастрову карry або з використанням единого держа]зного
вебпорталУ електронних послуг, у тому числi через веб-сторiнку
,Щержгеокаластру.
у разi подання заяви органом лержавнот влади, органом
мiсцевого самоврядування у заявi зазначаються пiдстави
наданнЯ вiдповiдноТ iнформаuii з посиланням на норму зчЁо"у,
яка передбачас право вiдповiдного органу запитувати таку
iнформацiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з якою виttикла
потреба в отриманнi iнформаuii. Така заява розгляда€ться у
позачерговому порядку

1l Платнiсть (безоплат
адмiнiстративнr

ticTb) надання
i послуги

послуга ппатна (у випалку звернення органiв вйконавчо'r'вл.ади
та органiв мiсцевого самоврядування - безоплатна)

У разi rшацносmi;
l1.1 Нормативно-правовi i

яких стяryеть
кти, на пiдставi
я плата

Стаття 4l Закону УкраiЪи <Про [ержавний земельний када,"тр>

l1.2. Розмiр та порядок в
(алмiнiстративного з

адмiнiстративн

Iесення плати
ору) за платну
послугу

Розмiр плати за надання послуги _ 0,06 розмiру прожит*свого
MiHiMyMy для працездатних осiб, встановленого законом на l
сiчня каJIендарного року, в якому нада€ться вiдповiдна
алмiнiстративна послуга
оплата послуги здiйснюеться шляхом попереднього
перерахування коштiв через банки таlабо вiддiлення поштового
зв'язку; пiдтвердженням оплати послуги е платiжне доручення
або квитанцiя з вiдмiткою банку чи вiддiлення поштс,вого
зв'язку (або iнформаuiя (реквiзити платежу) про сплату збору
(внесення плати) в бупь-якiй формi, наданi суб'сктом
зверненrrя)
оп.пата послуг здiйснюсться з урахуванням вимог Закону
УкраiЪи кПро платiжнi системи та перек:в коштiв в YKpaihilu
У разi подання змви в електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з використаншlм електронного
пiдпису, що базуеться на квапiфiкованому сертифiкатi
електонного пiдпису, чи iншого €lльтернативного засобу
електронноi iлентифiкацii особи, у тому числi через Публiчну
кадасФову карту, ошIата послуг за надання вiдомостей з
.Щержавного земельного кадастру здiйснюеться iз застосуванням
електронних платiжних засобiв вiдповiдно до За.кону
УкраТни "Про платiжнi системи та переказ коштiв в YKpaTHi" за
допомогою програмного забезпечення .Щержавного земельного
дqдасту

l1.3. Розрахунковий рахун< к для внесення 1.1. УК у. м, ЧеркасахНеркаси/2202500,899998,3803l l50,
UA54 89999803 34 l 09879027 02з002
2. l . ГУК у Черк.обл./Звенигор.р-н /220 l 2500, 26490661 4,
UA05 8999980334 l 79879027023 l 00
2.2. УК у M.BaryTiHoMyЛaryTiHe /220 |2500, 3677 l 53 8, 899998,
UAs38999980334 l l 9879027023005
2.З. УК у Звен.р-н/отг с,Шевченковi220 l 2500, З7 8647 24,
UA968999980334 l 2987902702367 l
2.4. ryК у Черк.обл./тг смт KaTep/220l2500, 37930566,
UA8 б89999 803 34 1 3 9 8 79027 02з7 з9
2.5. ГУК у Черк.обл./тг M.Kopc/220l2500, 379З0566,
д{А7ýý99я80з з4 l 69879 027 02з7 4l

о*о*, мr*опч'9йб
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?.^6: У \ у Ко рс - Шев ч .р - Ht Ко р -Ш@
899998, UА5989999sOз 34 l 49s790 27 о2з24о

? 
3 УК у Кор-Шевч.р/отг с. Сели ще 1220 l25 о0, 3 4207 20 l,

UA54 89999803 з4 l 99 8790 2,1 023 64з
2.8. ук у Лисян.р-н/отг с.Бужанка/220l2500, з6777814,
UA l 28999980334 l 5987902702з683
2.9. гук у Черк.обл./тг с.Лисянка/220l2500, з79з0566,
UA 8489999803 34 l 998790 27 02з 68 5

?: l0-. IK у Шпол.р-rr/отг м.Шпола/220l2500, З803 I276, 899998,
UA66 8 9999 80з 34 l 098 790 27 о2з б 59

?:t l ук у Шпол.р-н/отг c.Marycibl220l2500,3803l276, 899998,
UA l 889999803з4 | 6987902,7 02з657
2.12YK у Шпол.р-н/отг
с.Лип'янка/220 l 2500, 7 l 2578400 l, 26з2з 522,
UA94 89999803 з 4 l 298 790 27 02з7 о7
2. l 3. ГУК у Черкаськiй обл./ ТГ смт ерки/ 220il25ОО,3 7930366,
UA70 89999803 34 l 59 8790 27 02з бо9
з.l гук у Черк. обл./тг. м. Городище /22ol250o,0440766l,
899998, UA888999980334 l l 987902,1 о2з7зз
З.2. УК у Гор.р-r/отг с.Вiльшана/220 l 2500, 3 67 72о72,
UАз з 8999980334 l 798790 2.1 02з 663
3.З. ГУК у Черк.обл./тг с.МлiiЪ/220l2500, 37930566, UA
l 78999980з34 l 0987900002362 l
4. l . здксуКУ(ЕАП)/Золотоноша/220 l2500, 3677 4284,899998,
UA2 8 89999 803 34 l 59 8790 27 о2з оо7
4.2. МФО 820172, еДРПОУ 26358880, р/р
97 820 1720344270002000047 l 00
4.3. гук у Черк.обл./тг с. Новодми т/220 12500, 37 9зо566,
UA2 789999803 з4 l 298 79027 02з7 49
4.4. ГУК у Черк.обл./тг с.Пiщане/220l2500, 379З0566,
UA l 98999980334 l 59879027 02з7 5 l
4.5. гук у Черк.обл./тг смт.Щрабiв220l2500, з7930566,
UA848999980334 l 7987902,10237 l5
4.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/220l2500, З4238349,
UA8 l 8999980334 l l 9879027 023665
4.7. ryК у Черк.обл./тг смт Шрамк/220l2500, З42З8355,
UA328999980334 l 8987902,1 02з7 бз
4.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Вознесен/22012500, З'193О566,
UA868999980334 l 798790 0002з,129
4.9. ГУК у Черк.обл./тг с.Зорiвка/22090l00, 37930566,
UA93 89999803 l 40 l 053 70 0002з 629
5.1 . гук у Черк.обл./тг смт Чорнобl220l25оо, з79з0566,899998,
UA5 78999980з 34 l 498 790 27 02з7 б l
5.2. УК у Чорн.р-r/отг с, IрклiiЪ/220 l 2500, З 6'1 82468, 899998,
UА4з 899998 0зз 4 1298,1 9027 02з 65 5
6. l . Уманське/УКДмань 1220 l25O0, 3 7 9 6069 5, 899998,
UA448999980334 l 59879027 02з0 1 0
б.2. Уман.УI<7отг с.Ладиж инка/220 12500, 3 7960695,
UA25 8999980334 l 89879027 02з695
6.З. ГУК у Черк.обл./тг с.Паланка/220l2500, 3793056б,
UA20 89999 803 34 l 49 8 790 2,1 023 6 5 l
6,4. ГУК у Черк.обл./тг смт Буки/220l2500, 25659763,
UA05 8999980з34 l 398790 27 02з 645
б.5. ГУК у Черк.обл./тг смт.Бабанк a/220l25}0, О44102'78,
UA84820 l 72034420000 l000l 35258
6.6. ГУК у Черк.обл./тг м.Христиrr/220l2500, 379ЗО566,
UA l 78999980334 l 7987902102з75,|
6.7. ryК у Черк.обл./тг смт MaHbK/220l2500, 3793056б,
U А2989999 803 34 l 09 8790 27 02з,l 4з
6.8. УК у Маньк.р-н/отг c.IBaHbKl.t/220l2500, 3798l920, 899998,
UA7789999803 34 1 79879027 02з64,|
б.9. УК у Тальн

86 вh 06.12.2022, 
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I UАs5s9999s0З 
-l 9: l 

0л lYý l_f 9qк.обл.hг м.Жашкiв/220 l 2500, 37930566,

l UА988999980з34 l 99s79 о2702з627

I 9: l 
l,.л|YЦ 

у Черк.обл./тг с.Баштечки/220l2500, З.19З0566,
UA488999980334 l 898790000237 l 9
6. l 2. Виконавч ий KoMiTeT,Щмитрушкiвськоi сiльськоi рали
Кол е.ЩРПОУ 044 l 0344, U Al2820 172034422000 l 000 l l 7706 в
ДКСУ м. КиiЪ МФО S20l72

J: t. ГYК у Черк.обл./тг м.Монастир/2201250О,379З0566,
UA04 89999803 34 l 498790 2.7 02з.7 45

9: t УК у. м. ЧеркасахЦеркаси/2202500, 899998, 3803 l l 50,
UA5489999803 34 l 098790 2.7 02з002
9._1 

УК у м.Черкасах/отг с.Р.Пол ян/22012500. 380З l l50 ,
899998, UA488999980334 l 698790 27 023699

9:3, УК у м.Черкасах/отг с.Леськtt/220l2500, 380З l l50 , 899998,
UA73 89999803 34 l 29 8790 27 02з 697

9:4. ук у м.Черкасах/отг с.Саryнiъ/22012500, з803l l50, 8ggg98,
UA 75 89999 80зз412987 9000023 7 l l
9:5. ГУК у Черк.обл./тг с.Степанк/220 l 2500, З'l gЗ0 566, 899998,
UA92 8999980334 l 898790 27 02з 65з
8.6. гук у Черк.обл./тг с.Ч. Слобод/220 12500, 3 7930566, 899998,
UA968 9999803 34 l 09 8790 27 02з,7 о l
8.7. ryк у Черк.обл./тг с.Булище/220l2500, 37930566, 899998,
UA258999980334 l 6987902,1 02з.125
8.8. гук у Черк.обл./тг с.Мошни/220l2500, 04408809,
UА7б8999980з34 l 898790 27 0237 47
9.1. ГУК у Черк.обл.iтг м.Кам'ян/220l2500, З79ЗО566,
UA4 l 89999803з4 l 6987902,1 02з63 l
9.2, гук у Черк.обл./тг с.Михайл/220l2500, з.79зо566,
UА8989999803з4 l 09879027 о2з63з
9.3, KaHiB.Yl7KaH i вський р- н/220 l 25о0, 3 80485 5 7, 899998,
UАб5 8999980334 l 79879027 023 l 84
9.4. Канiв.УIOотг с.Степанцi/220l2500, 38048557, 899998,
UАз 989999803 34 l 89879027 023 бз,|
9.5. гук у Черк.обл./тг с.Бобричя/22012500, 044l08l2,
U л2289999 803 34 1 09 8 790 2.1 023 67 5
9.6. гук у Черк.обл./тг с.Лirrляве/220l2500, 3,79зо566,
UA64 8 9999803 з4 1 49 8790 27 02з бз 5
9.7. УIоСмiла 38029906, гудксУ у Черкаськiй обл.899998,
220 l 2500 UA03 8999980334 l 99879027 о2зOоg
9.8. Смiл.Уll/отг с.Балакл ея122012500, 38029906,казначейство
Украiни, UАЗ 58999980334 l 39879027 О2З687
9.9. Смiл.УК/отг c.PoTMicTpiBKa/220 l 2500, З 8029906,
UA288999980334 l l 9879027 023649
).l0. Смiлянське УК/отг с. TepHiBKa/22Ol2500, едрпоу
] 8029906, р/р UA 75 8999980З З 4 l О987 902'7 02З бg 1

).l l, гук у Черк.обл./тг с.Березняк l22O|250O, з19з0566,
UA l 089999803 34 l 7987902,7 02з689
).l2. ук у Чигир. р-н/отг м. Чигирин/220l2500,899998,
}678з l94, UA 468999980334l s987902702з705
).l3. ук у Чигир.р-н/отг с.Медведiвl22012500,36783 l94,
JA7 l 8999980334 l4987902702з7Oз

12. Строк налання адмi
послугр

tlстративноl Протягом l0 робочих днiв з дня peccTpauiT ,iлпЪ"iлно'r'заяви у
територiальному органi,Щержгеокадастру

l3. Перелiк пiдстав мя Bil
адмiнiстративно'

\{ови у наданнi
посJryги

гудеохгеокал

l, У Щержавному земельному кадастрi вiлсутнi rапиryванi
вiдомостi
2. Iз заявою про надання вiдомостеЙ з,Щержавного земельного
кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання
довiдки, що мiстить узагальнену iнформачiю про землi
(територii), надано органам державноi влади, органам мiсцевого
самоврядування дlя здiйснення cBoii повноважень, визначених

l0flFQdЁftttliлоOвбам, якi в установленому законом поDядкч

о*..r, Mn*onuiPrP
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ly::"_1,_11 {9э*ч"lо.о реесту с@
l |.j]::"9РrДНИКiВ, .Щержавного ре€сту сертифiкс,ваних

I 
lнженерlв-геодезистiв та .щержавного реестру Ьцiнювачiв з
експертноii грошовоТ оцiнкИ земельних лiлянок)3. .щокументи поданi не в повному обсязi (вiдсутнiсть
документа, що пiдтверджус повноваження дiяти вiд iMeHi
заявника, вiлсутнiсть документа, що пiлтверлжу€ оплату послуг
з надання довiдки (або iнформачiТ (реквiзитiв платежу)) , ,rа]аЬо
не вiдповiдають вимогам, встановленим законом (заява не
Цдповiдае BcTaHoB Mi)

l4. Результат надання а,]

no"ryt
лмiнiстративноТ
,и

лOвlдка, що мlстить узагальнену iнформашiю про зеЙЛ
(територii) або повiдомлення про вiдмову у наданнi вiдомостей
1Дер*аu"о.озе"ел"r дасrру

15. Способи отримаr]
(результ]

tня вiдповiдi
,ту)

ловlдка, що мlстить узагi}льнену iнформаuiю npo зе"лi
(територii) або повiдоМлення про вiлмову у наланнi ,йо",q.i;й
з ,щержавного земельного кадастру надсилаються заявник:овi в
електроннiЙ формi засобами телекомунiкацiйного зв'язку на
вказану у зверненнi адресу електронноI пошти atio з
використаннrIм единого державного вебпортапу електронних
послуг, у тому числi через веб-сторiнку .щержгеокаластру, за
бажанням заявника видаються у паперовiй формi ц.i,ьй
надання адмiнiстративних послуг особисто заявнику або
шляхоМ направленнJI поштою цiнним листом з описом
ВКIIаДення та повiдомленням ппп Rпvцсццо

lб. Примiтфа *Форма заяви про наланн *ББ
кадасФу наведена у додатку до Типовот iнформачiйнот картки
адмi нiсmативноi послчги

ГУ ДерхrвокФастру у Черхаськiй обласr. (номер контакгного телефону)

86 вiд 06.12.2022, 
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про надап"" 
"йоrо.r.о rftf,l}rого земельного кадастру

Вiдповiдно ло Закону УкраiЪи "Про !ержавний земельний кадастр'' та Порядку
ння !ержавного земельного кадастру прошу надати:

'витяг з ДержавFого
ьного кадастру

f] державний кордон Украiни
П землi в межах територiТ адмiнiстративно-територiа_пьноТ
одиницi
п землi в межах територiй територiальних громад
П обмеження у використаннi земель

П у томУ числi з посиланням надокументи, на пiдставi
якйх вiдомостi про обмеження у використаннi земелl,
BHeceHi до Щержавного земельного кадастру

П мелiоративну мережу, складову частину мелiоративноТ
мережi

П земельну дiлянку з:
п вiдомостями про речовi права на земельну дiлянку,

Тх обтяження, одержаними в порядку iнформацiйноТ
взаемодiт з !ержавного ре€стру речових прав на нерухоме
майно, аl,акож з:

П вiдомостями про дiлянки н&др, наданi ),. користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв нzl
користування нsдрами та aKTiB про наданняt
гiрничих вiдводiв, одержаними в IIорядк},
iнформацiйноi взаемодii мiж .щержавним земельним
кадастром, .Щержгеонадрами та,.Щержпрацi;
П посиланням на документи, на пiдставi якиx
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi ло,,Щержавного земельного кадастру;

П yciMa вiдомостями, внесеними до ПоземельноТ
книги, kpiM вiдомостей про речовi права на земельну
дiлянку, пIо виникли пiсля l сiчня 20l3 р., а також з:

П вiдомостями про дiлянки надр, наданi у
користування вiдповiдно до спецiальних дозво.пiв на
користування надрами та aKTiB про надання
гiрtличих вiдводiв, одержаними в порядку
iнформаuiйнот взаемодii мiж !ержавним земельним
кадастром,,Щержгеонадрами та ,Цержпрацi;П посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдtlмостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до,Щержавного земельного кадастру

п видачу державного акта на право власностi на земельну
дiлянку новому власнику земельноi дiлянки

вiдку, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територii);
п копiюванНя з картогРафiчноi основИ ,.ЩержавноГо земельного кадастру, кадастровоi

(плану);

Ид

п
п
п

пlю докуN{ента, щО створюетЬся пiд час ведення,Щержавного земельного кадастру;
1г з документа .Щержавного земельного кадастру;

вiдку про наявнiсть та розмiр земельноi частки(паю);
вiдку про наявнiсть у Щерж"авнло_му земельному *адасrрi вiдомостей про одержання

l у лерхrcокадастру у ЧOрхасыiй Фластi
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п

tcнicтb земельноТ
ьового призначеI
tовiдку про осiб,
)жавному земель.

l33

янки У межах норм безоплатноi приватизацii за певним видом(викориётапня);
отримtlли доступ до iнформацii про суб'екта речового права уtу кадастрi.

ll

Bi,
пр

loMocTi власни
дiлянкl
особу;
СПВ.ЩКОi

юридиI

особу, ,

обмежс
особу

са / користувача земельноi
або уповноважену ним

мця/ правонаступника (для
них осiб);
l iHTepecax якоi встановлено
ння, або уповноважену нею

орган лержавноI влади / орган
мiсцевого самоврядування;
розробника документацii iз
землеустрою/суб' екта оцiночноТ
дiяльностi вйповiдно до статгi 6
Закону УкраiЪи "Про оцiнку
земель";
HoTanivca

Пр
фiз

звище, власне iм'я,
.tчноi особи / найме

ro батьковi за (наявностi)
Iування юридичноi особи

По,

фiз
пеЕ

(атковий номер / се1

лчноi особи, яка чеt
эконання вiдмовилс

iя та номер паспорта
эз своi релiгiйнi
lя вiд прийняття номера

Mil
Mic

це проживання фiзл
lезнаходження юри

чноI особи /

ичноi особи
Рек
(на
та)
iMe

вiзити документа, L[

}ва, номер та серiя д
окумента, що посвi,
li особи (для уповн<

о посвiдчуе особу зruIвника
)кумента, дата його видачi),
tчу€ повноваження дiяти вiд
важеноi особи)

Пiд
пос
вiдl
MicI
iнф,

яко]

)тави для надання в
лланням на норму зi
овiдного органу деI
lевого самоврядуваl
lрмацiю, а також ре
D виникла потреба t

дполiiдноТ iнформацii з
кону, яка передбачае право
жавноi влади або органу
ня зtlпитувати таку
iвlзити справи, у зв'язку з
отриманнi iнформацii

в
Вiдомостi про об

MocTi:
ект !ержавного земельного кадастру, стосовно якого

Дан цро земельну дiляr ку
Mic Ie розташуваIIня зе ельноТ дiлянки
Кад lстровий номер зем| льноТ дiл!нки (за наявностi)
Дан
кадt

про iнший об'скт f
стру, стосовно яког

ержавного земеJIьного
) запитуються вiдомостi

вiдомостi про доl
)вно якого запитую

,ент таlабо витяг з документа ,щержавного земельного
я вiдомостi:

!ан
розд
стоЕ

про тип (назву), но
лу або перелiк розд
нки док}менту. з яI

{ер, дату ресстрацii, HzrзBy
iлiв, назву або номер
ого замовJuIсться копiя

п
о(
п

,Що заяви/зtlпиту д,

liя документа, що
,
(умент про оплату

,., оrr.r, мr*опr'9йб

}ються:

свiдчуе П документ, який пiдтверджус повноваження
ДiЯТи вiд iMeHi заrIвника,СлУгJ? (у разi подання заJIви уповноваженою особою

| у лержгOокцастру у Чбрхаськiй областi
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вiдомостей з
го кадастру;

Iнформацiю
надати:

паперовiй формi
електроннiй формi
iншiй формi

ис заrIвника

lз4

заявника);
П доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну дiлянку на
отримання вiдомостей з !ержавноiо rе"еп""о.о
кадастрУ.

формування витягуlдовiдки/викопiювання/ засвiдченоi копii

(наявностi) особи, уповноваженоТ
надавати вiдомостi з !ержавного
земельного

вiдомостi з !ержавного земельного

КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ

[чьРIИлЦIАЦУ)
(назва алмiнiстративноi послуги)

ГУ Дgржrоохадастру у Черкасьхiй областi

86 вц 06.12.2022

(за наявностi)

подання зtlяви

о*r"r, Mr*onr]9rР
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7.

лlьlв

лl} 2

влiння
кlи (

Уп

кlи

ння н

лtь 3

ль4 Уппа

вного

Головного Уп

Головн

Головног

оловного

Iння

вного
Уп влlн
8.в

Уп влlння

MlHl

iй областi
(найлtенування суб'скга надання послуги)

86 вiд 06.'l2.2022
о*rrr, мп*опrl9йб

Iнформацiя надання адмiнiстративних

Найменування цеriтру надан ня

алмiнiстративноТ поСлуги, в якому
здiйснюеться обслугофування суб'екта

зверненМ

1.1, [{eHTp надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси.
2.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy 3венигородськоТ мiськоi рали.
2.2. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTeTy BaryTiHcbKoi MicbKoi рали.
2.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Шевченкiвськоi сiльськоi ради.
2.4. Щентр надання адrriнiстативних послуг КатеринопiльськоТ
селищноТ ради.
2.5. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ MicbKoT ради.
2.6. [{eHTp наJIання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Набутiвськоi сiльськоi ради Корсунь-Шевченкiвського
району.
2.7. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СелищенськоТ сiльськоТ ради,
2,8. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БужанськоТ сiльськоТ ради Лисянського району.
2.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Л исянськоТ селищноТ ради.
2. l 0. I-{eHTp надання адмi нiстративн их послуг Ш поля нсь коТ

MicbKoT ради об'еднаноТ територiальноТ громади.
2.1 l. Цент надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery MaryciBcbKoT сiльськоi рали.
2. l 2. I_[eHTp надання адмiнiстративних послу г Л ип' я нс ь коI
сiльськоi об'еднаноi територiшlьноi громади.
2.13. Цекгр надання адмiнiстративню( посJryг виконавчого
KoMiTery epKiBcbKoT селищноТ ради.
3.l. []eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ГородищенськоТ MicbKoT ради.
3.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ВiльшанськоТ селищноТ рали.
3.3. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг МлiТвськоТ
сiльськоТ рали Черкаського району.
4.1. [{eHTp надан}ш алмiнiстративних послуг у MicTi
золотоноша.
4,2. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy ГельмязiвськоТ сiл ьськоТ рали.
4.3. Щентр надання адмiнiстративних

- 
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ком iTeTy НоволмитрiвськоТ сiльськоТ рапи,
4.4. l-|eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy ПiщанськоТ сiл ьськоТ рали.
4.5, Щентр надання алмiнiстративних послуг ЩрабiвськоI
селищноТ ради.
4.6. I.{eHTp надання адмi нiстративних послуг Вел и KoxyTi рс ькоТ
сiльськоi ради.
4.7. Щентр наданюI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШрамкiвськоТ сiльськоТ ради.
4.8. Щентр наданшI адмiнiстративних послуг ВознесенськоТ
сiльськоТ ради.
4.9. Щентр надан}ul адмiнiстративних
KoMiTery ЗорiвськоТ сiльськоТ ради.
5. l. Щентр наданюI адмiнiстративних
селищноТ ради.
5.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
органу Iрк.пiТвськоI сiл ьськоТ рали
6.1. L|eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery УманськоТ MicbKoT рали.
6.2. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy ЛадиженськоТ сiл ьськоТ рали.
6.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ПаланськоТ сiльськоТ рали.
6.4. t{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БуuькоТ селищноТ ради.
6.5. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БабанськоТ селищноi ради.
6.6. Щентр надання адмiнiстративних посJryг виконавчого
KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoi рали.
6.7. Щентр надан}ш адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищноТ рали.
6.8. Щентр надан}ц адмiнiстративних послуг
KoMiTery IBaHbKiBcbKoT сiльськоТ рали.
6.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг апарату управлiння
ТшьнiвськоТ MicbKoT ради та ii виконавчого KoMiTeTy.
б. l 0. I-[eHTp надання алм i нiстративн}Iх послуг виконавчого
KoMiTeTy ЖашкiвськоТ MicbKoT рали.
6. l l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчог0
KoMiTeTy БаштечкiвськоТ сiльськоТ рали.
6. l2. I_[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
комiтету,ЩмитрушкiвськоТ сiльськоТ рали.
7. l . I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery МонастирищенськоТ MicbKoi ради.
8.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси.
8.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery РуськополянськоТ сiльськоi рали.
8.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоТ ради.
8.4. I_(eHTp надання адмiнiстативних послуг виконавчого
KoMiTery CaryHiBcbKoT сiльськоi рали.
8.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоТ ради.
8.б. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг
ЧервонослобiдськоТ сiльськоТ рали.
8.7. Щентр надан}ш адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БудещанськоТ сiльськоТ рали.
8.8. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy МошнiвськоТ сiл ьськоТ рали.
9.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Кам'янськоТ м icbKoT ради.
9.2. I_(eHTp наданшl адмiнiстративних послуг МихайлiвськоТ
сlльськоl

послуг виконавчого

послуг ЧорнобаiЪськоТ

ан 0кина Микола'

ill
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9,3. Щентр наданнJl алм iнiстратив@-
KoMiTery KaHiBcbKoi MicbKoT рали
9.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг Степанецькоi
сiльськоi ради об'еднаноi територiальноТ громади.
9.5. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Бобрицькоi сiльськоi ради.
9.б. Щентр надання алмiнiстративних послуг Лiплявськоi
сiльськоi ради.
9.7. Щеггр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Смiлянськоi MicbKoT ради.
9.8. Щекгр надання алмiнiстративних послуг викоцавчого
KoMiTery БалаклеiЪськоi сiльськоТ рали.
9.9. Щентр надання алмiнiстративних послуг PoTMicTpiBcbKoT
сiльськоТ ради.
9.10, Щентр надання адмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT
сiльськоТ ради.
9. l l. I_1eHTp надання алмiнiстративних послуг БерезнякiвськоТ
сiльськоТ ради
9. l 2. I-{eHTp надання алм i нiстративних послу г Ч и гир инс ькоТ
MicbKoT рали.
9. l 3. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг Медведiвськоi
сiльськот ради.

l мiсцезнаходження центру наданrul
адм iнiстратив щоТ пос.rryги

1.6. 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вулJлБББiаlТ7бl
2.1.20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенка
lBaHa,47.
2.2.20250,Черкаська область, м. Ватугiне, пр-кт. .Щружби 8,
2.з, 202| 4, Черкаська область, 3венигородського району, с.
Шевченкове, 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,
вул. Щентральна, l 90/l.
2,7. 1944з, Черкаська область, Звенигородський район, с.
Селище, вул. Щентрапьна, l7.
2,8. l933з, Черкаська область, Звенигородський район, с.
Бужанка, вул. Щеrпральна, l9,
2.9. 19З00, Черкаська область, смт. Лисянка, пл. Миру,30.
2.10. 20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська, 59.
2.1 l. 2063l, Черкаська область, Звенигородський район, с.
MaryciB, вул. Кравченка, 7.
2.12, 20650, Черкаська область, Звенигородський район, с.
Лип'янка" вул.Iвана Гончара, l/a.
2.13. 20505, Черкаська область, смт. ерки, Звенигородський р-
н., вул. В. Чорновола 2,
З.l. l9502, Черкаськаобласть, м. Городище, вул. Грушевського,
l l.
З,2, 19523, Черкаська область, Звенигородський район, смт
Вiльшана, вул, Шевченка, l90.
3.3. l95l l, Черкаська область, Черкаський район, с. МлiТв, вул.
.Щанила Кушнiра,67.
4.1. l9700, Черкаська область, м, Золотоноша, вул.
Незалежностi, I5.
4.2. l97l5, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Гельмязiв, вул. I_[ентральна, l.
4.З. 197З4, Черкаська область, Золотонiський район, с, Нова
.Щмитрiвка, вул. Чернишевського, l9.
4.4, l9'l2З, Черкаська область, Золотонiський район, с. Пiщане,
вул. Шеремета ýслана, 98А.
4.5. l 980 l, Черкаська область, смт.,Щрабiв, вул. Гагарiна, l 7.
4.6. l9854 золотонiський район. с, Великий

о**r, Mn*onri?rP
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XyTip, вул. Куницi, Ю
4,7. l98l2, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Шрамкiвка, вул. Незапежностi, l6.
4.8. l974l, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Вознесенське, вул. Щентра.тlьна, 2l .

4.9. l9,140, Чоркаська область, 3олотонiський район, с. Зорiвка,
вул. Шевченка, 45
5. l. l 9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. I_{ентральна,
l52.
5.2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с. lрклiТв,
вул. Соборностi,2.

9.1. ?0300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького,32/6.
6,2, 20з82, Черкаська область, Уманський iайон, с. Ладижинка,
вул. Шкiльна,2,
б.3. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 35а.
6.4,20I,14, Черкаська область, Уманський раЙон, смт. Буки,'вул.
Щеrграrrьна, 28.
6.5. 2035l, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка,
вул. Соборна, 30.
q.q. 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. Iван"ки, вул.
Iгоря Щербини, З5.
6.9.2040l, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, l5.
6.10. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Заrисникiвl
Украiни, l9.
6.1l. 19222, Черкаська область, Уманський район, с. Баштечкил
вул. Миру, 8.

6,12.20зз2, Черкаська область, Уманський район, с.
.Щми,грушки, вул. Петропавлiвська, l 9
7.1, l9l0l, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Жовтttева,
l.
8. l . l 8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l 70.
8.2. l9б02, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська
Поляна, вул. Шевченка, 67.
8.3. l9640, Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи, вул.
I_\ентральна, 53,
8.4. 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. CaryHiBKa,
вул. Лесi УкраТнки, 7714.
8.5. l96з2, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки,
вул. ГероТв УкраiЪи, l24.
8.6. l9604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червона
Слобода, вул. Соборна, 2/l.
8.7. 19622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свидiвrrк,
вул. Шевченка, |77.
8,8. l96l5, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни.
вул. М. Преснякова, l3.
9.1.20800, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. ГероТв Майiдану
з,7.

9,2.20825, Черкаська область, Черкаський район, с. Михай;liвка,
вул. ГероiЪ Майдану, 27 .

9.3. l9000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. Шевченка, 49.
9.4. l9031, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанцi,
вул. Тагiанесяна, l0.
9.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с. Бобриця,
вул,,Щружби,4.
9.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляв,о,
вул. Щентра.пьна,2,
9.7,20,100, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежностi, 37.
9.8.20'722, Черкаська область, Черкаський район, с. Балаклс:я,
вул. Незалежностi,2.

9 9.207Ц-Черкаська область, Черкаськи й райо н, с.
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9,10.20726, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa,
вул. Щентральна,35.
9,11.20746, Черкаська область, Черкаський район, с. Березняки,
вул. Химичiв, lA.
g-.l2,20g01,'i.p*u.r*u область, м, Чигирин, вул. 

]

Б.Хмельницького, 19. l

9.13.20930, Черкаська область, Черкаський район, с. l
М9дведiвка, вул, Б. ХмельницькогЬ,44в. 

i7
Iнформацiя щодо режиму роботи
центру надання адмiнiсФативноi

послуги

I.o. rrонедlлок, 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, l. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l б.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. l5
Серела: з 8.00 до 20,00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
субота, педiля - вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до lб,00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.4. 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, 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
l]'ятниця з 08,00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
2.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
[l'ятниця з 8.00 до l5.00
[}iBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
Z.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до l6.00
[)ереда з 8.00 до 15.00
LIeTBep з 08.00 до 20.00
эубота, недiля - вихiдний
Z.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
3iBTopoK з 8:00 до 20:00
,I'ятниця з 8.00до lб.00
1.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
)ереда, п'ятниця з 08.00 до l6.00
lетверг з 08.00 до 20.00
Jубота, недiля - вихiдний
l. l l . Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l 6:00
_lерела з 08:00 до 20:00
)убота, недiля - вихiдний
|.l2. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
iереда, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Iетверг з 08.00 до 20.00
)убота, недiля - вlтхiдний
)убота, недiля - вихiдний
1.13. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
}iBTopoK з 08.00 до 20.00

о**r. Mr*onri9rР
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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 lб.00
Субота з 08,00 д0 l5.00
недiля - вихiдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до I6.30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7,00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до lб.00,
Субота, недiля - вихiдний
4.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
4.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
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 I7,00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
4.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
П'ятниця з 8.00 до 16.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до l3.00
недiля - вихiдний
4.б. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Середа з 8.00 до 16.00
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 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. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до I7.15
П'ятниця - з 08.00 до lб.00
Субота, недiля - вихiдний
5.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до l6,00
П'ятниця, субота з 8.00 до 15.00
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
Серела з l3:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00

- вихlднии
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Субота, недiля - вихiдний
б.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7,00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
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 - вl,гхiдний
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 lб.00
Субота, недiля - вихiдний
6.7. Понедiлок, 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
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
Субота, недiля - вихiдний
6.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l7,l5
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. l0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'ятницяо 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, серода, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця , субота з 8:00 до l6:00
Недiля - вихiдний
8.1. Понедiлок, середа, п'ятниlц з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08,00 до l5.00
Недiля - вихiдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниtи 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 |6.00 (прийом громадян ло l3.00)
недiля вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серепа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-влгхiднi днi
8.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
Серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8.6. з 08,00 до l7.00

, лчрлlюхадасТру у Ч€Dхас

86 вiд 06,,l2.2022

llll lll l lll lllllilllllllllllll lllll lll lll lllll



l42

j Вiвторок з ОВ.О -| П'ятниця з 8.00 до l5.45
| Субота, недiля - вихiдний

| 
8.7, Понелiло_к, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7. I 5

l l l'ятниця з 08.00 до l6.00
| Субота, недiля - вихiдний

| 8.8. Понелiлок з 08.00 до 20.00,

] 
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7.00,

] 
П'ятничя з 0.8.00 до l6.00, субота з 08.00 до I3.00,

l педшя - вихtдний

| 
9..l. Понелiлоц BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00

I l l,ятниtut з 8:00 до l6:00
| Субота, недiля - вихiдний

| 
9.2. Понелiлоц BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00

I It'ятниlц з 8:00 до l6:00
| Субота, недiля - вихiдний
j 9.З. Понелiлок, середа, четвер з 8.00 до 16,З0
| tslBTopoK з 8.00 до 20.00

| П'ятниttя: з 8.00 до l5.30
| Субота, недiля - вихiдний

| 
Я.+. Понелiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30

J середа, п'ятниL(я з 08.00 до I6.00
| четверг з 08.00 до 20.00

] СуОота, недiля - вихiдний

| 
9.5, Понелiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5

l l l,ятниця з 8:00 до I6:00
| Субота. недiля - вихiдний

| 
Я.О. Понелiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5

I l l'ятниця з 8:00 до I6:00

| Субота, недiля - вихiдний

| 
9.7. Понелiлок, BiBTopoK, четвер з 9,00 до l6.00

l Серела з 9.00 до 20.00
| П'ятнишя з 8.30 до I5.30

| Субота, недiля - вихiдний

| 9.8. Понелiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
| 

серела, 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
9.10, Понедiлок з 09.00 до 20.00
E}iBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
субота, недiля - вихiдний
9.I l. 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
9.12. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l6.00, BiBTopoK з 09.00
до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдций
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. нелiля - вихiпний

3. Телефон/факс (довi
електронноТ пошти та Е

надання алмiнiстрати

ки), адреса
:б-сайт центру
lHoT послуги

l . I . l ел.(U4 /Z) J3-07-0I , тел./факс: (0472) з6-0l -83, e-mail:
спар_сhегkаsу@чk.пеt
2. l . Тел, (047 40) 22060, 2244 l, e-mai l: zven m iskrada@ukr. net,
веб-сайт: zven.gov.ua

at_admiпспар@чkr.net

Or*rrMr*onri9rР
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2, I 3, Тел. (04742)9-02- l 8, e-mail: srегku@ukr.пеt
3. l. Тел.(047з4) 2-01-82, e-mail; go.*.nui-6'ukг.net, веб-сайт;
http ://gоrmrаdа. gov. ча
3.2. Тел. (04734) 96 l 60, (047З4) 96 l 8 l, e-mai l :

vilshanarada@ukr.net
3.З. Тел. (047 з 4) g 5 -З -44, e-mai I : m|yiv_otg@uk. net
j.l. Тел. (047З7) 5-26-68,5-22-75, 

".О-.uЙihф:Иolotonosha.osp-uajnfoa ._-1ui1, cnap_zolotonosha@ukr.net
4.2_. Т ел. (09б) 6790s48, (09з) 67 9ЗО87,.jЙчil,
gelmyazivsr@ukr.net
4.3. Тел. (047З7) 52496. веб-сайт
http ://novodmytгi vsk. zоlоrауоп,gоч. ча

1.1. I.п. (047 З7) 9-74-З 0, e-mai-i: pischane-tsnap@ukr. пеt
4,5. Тел. (47Зs) 3-05-8l, факс (а7i8) 3-05-&l, е-
mail : cnap_rda@ukr.net
4.6. Тел. (04738) 96-63 l,e-mail: чhutir*sr@ukг.пеt, веб-сайт:
vhutirotg.oгg.ua

| 
С. Z. Т91. (04738) gg-5-42, e-mail: гаdа-shг@чkг.пеt, веб-сайт:
shramki vska-gromada. gov. ua
4.8. Тел. (067) бs5sO2б, e-mail: cnap.voznesenske@ukr.net, веб-
сайт: voznesenske -gromada.gov. ua
4.9. Тел. (047з7) 2ol 46,.-rail, zorivka_sr@uk.net, веб-сайт:
zorivska. grоmаdа, org. ua

|.]. T.n. (04739) 22'lgЗ, e-mail: chornobaysrada@ukr.net

.5.2. 
Tg{. (04739) 55 l 8З, e-mail: irkПsnaj@ukr.net, веб-сайт:

hф ://irkliiv-rada. org.ua

9.1. T.n. (047 44) 3-О8_б6, e-mail: чmап-спар@чkr.пеt

9.? ]*. (047 44) 9-7242, 9-.l2-Зl, e-mail: lафiпkаsr@чkr.пеt
6.3, Тел. (068) 4747|l2, e-mail: аdmiп.rdа@чkr.пеt
6.4. Тел. (047 47) 3 l *4-85, e-mai l: Ьчkуоtgбчk. net

9. |. I.n. (047 44) 9 - 52-42, e-mai l : ЬаЬап s[Й@чkr. net
9.9. I.п. (04745) 60254, e-mail: rada0406Is8i@meta.ua
9. ]. J.n. (0474S) 6- l 8-74, e-mai l : mапkiчkа_sеЙаdа@чkг. net
6. 8,. Тел. (09s) 7 l 93 l 49, e-mai l : cnapivan ki vikaotg@lmai I.com,
веб-сайт: ivankivska. gromada.org. ua
6.9. Тел. 0473l 3_и_9 l, c-maiI: иlnivska.gromada.org.ua

! |0 Тел (04747) бl l45,6ll4l, e-mail: vukoncomOl6@ukr.net
6. l l. Тел. (04747)95-43 |, 097_001-14_6l, e-mail:
bashtechki@ukr,net
б. l 2. Тел. (047 44) 96222,e-mail : dmutrushku спар@чkr. net
7.1. Тел. (04746) 25l l8, e-mail: спар-mопtеgРчКi.Йt, веб-сайт;
monasфrysche. grоmаdа. org. ua
8. l . Тел.(0472) З 3 -07-0 l, тел./факс: (О47 2) 36-0 l -83, e-mai l :

cnap,cherkasy@ul<r;net
8.2. Тел.(0472) з0_33-3l, e-mail: rpol@i.ua, веб-сайт r-pol.ck.uaL
Мобз)47тlil6,е-mаil

hф://katerynopil-miskrada.gou.uu 
--'-'

?.|. J.n. (0473 5) 24808, е-Йаil: rada_kors@mail.ru
2.9: Tgn. (0473 5) 3 -0g -7 7, e-mail : Впчр-пчЕЙ-rаdа@чk. net, веб-сайт: hфs://nabutivska-gromada.gov. ua
2.7 . Т ел. (0473 5) 2_0 1 _0З, e-mail :-gromada_cnap@uk.net, веб-сайп hфs://sеlуshепskа.grоmаdа.Бrg. ua

?.8. l*. Ф4749) 64-4-4Г, e-mail: buih_otg_cnap@ukr.net 
,hф://Ьчzhапskа.grоmаdа.оrg.ча - 'е----

?. ?l IT. Ф47 49) 6-2З -46,^6:24-69, e-mai I : lysse lrаdа@ukг. net
l !9 ]*. (0474|)2-01-39, e-mail: .пчр-rЬрЪlчРчkr.пеt
2.1 l. Тел. (0б3)20sl237, e-mail;,nu,uiouriJuPukr.net, веб-сайт:
matusi vska. grоmаdа.оrg. ua
2. 1.2. Тел. 9-62-90, (068) 7600 l 34, e-mail:
l ipianska.otg@gmai |.com

86 вiд 06,12,202i
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| Рr.Пr.""ч Г
l l j;T:l 

L047 ?) 
З.4,269 8, e-mai l : rujun i urKu*da@ukr. net,

| 
оФ_l цlйниЙ сайт: http://sagun ivskaotg.org, ча

l 9 ]. I*. \94.!?! 10 
6 

1З?, е-mа i l : step-an kT. rаdа@ чkr. пet
| Е. б. Тел. (047 2) 58662З, 5_S91?2, e-mai l : tsnapl51 g6.6а@чkr. net

l 9 ] I*. \91!?!1!0?22,34032l, e-mail: buJJaсa@ukr,net

l I ? Т:1 S9:!?!?9-,2^|^-06,30-25-40, e_mail: moshi'uSR@ukr.net
l ]:_', 

|..j. (047.З2) бl'78'7, e-mail: cnapkam@ukr.net, веб-iайт
l htфs://kamm iskrada.gov. ua

l ?.?. ]*. \94!12) 98442, e-mai l : myh_silrada@uk, net
9.3. Тел. (04736) з -l7 -7 8, e-mail : йапiч_сьар@чkr. net
9.4. Тел, (м736) 964-24, e-mail: stерапсi_оЦ_спар@чkr.пеt,

у_б-lаИт _ 
hФ://stepanecka.gromada,org.ua-

?.]. I*. (047З6) 68225, е-Йаil: ЬоЬryЙ rada@uk.net
9.6. Тел. (047 з 6) 9з224, e-mail : si lтаdhiрЪчаdЙii..Ъr, 

"*Р.-з]lЬФ :ZЛinlyavska. grоmаdа. оrg.ча
9. 7, Тел. (0473з) 4-2З -7 З, e-mailidozvilniy@uk.net
9.8. Тел. (м733) 9З Ц2,е-mаil: balaklea_s_r@ukr.net , веб-
caйT:www.balakleivskaotg,org.ua
9. 9. Тел. (и733) 9 - 5З -47, e-mail cnap.rotmistrivka@gmail. соm
вебсайт: rotmistrivka-gгomada.gov. ua
9..l0._Тел. (096) 674993 l, e-maii temivkacnap@gmaiI.com,
офiчiйний сайт: hffрs://tеrпоtg.оrg.ча

?.] ]. I*. (0473З) 975"l l, e-mail: Беrеz.sеkrеtаr@gmаil.соm
9 l2 Тел. (04730) 2-87-2l,e-mail: Сhуgуrуп_miЙа@ukr.пеt, веб-
сайт: chigirinskaotg.org. ua
9.1З. Теп rn4?1o\ оý-1-,4ý о< 1 оо л -л:l.Нормативнi якими l(lSrZU I )(4rчкг.пеt

4. Закони Yl )аlни

5. Акти Кабiнету MiH cTpiB Украihи !ункти 166, '6r lе"*
,щержавного земельного кадасту, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи 

"iд 
fi *о"rо' 2012 р, Ns l05 l

Розпорядження Кабiнеry. MiHicTpiB Украihи вiд lб травня2014 р. М 523-р к,Щеякi п"rч"Й 
"чдчr"" адмiнiстративних

послуг органiв виконавчот влади через центри надання
адмiнiстративних послугD

б. дкти цеrграrrьних ор
влади

aHiB виконавчоi

7. дкти мiсцевих орга
влалlа/органiв t

самоврядуl

tiB виконавчоi
iсцевого
ання

Умови
8. пiдстава для о,

адмiнiстративнс
ержання
[ послуги

Заява про н 
""-кадастру у формi викопiювання з картографiчнот основи

,Щержавного земельно
l, Заява "О "*"Т3ДаСТРУ За формою, встановленою Порядком ведення
щержавного земельного кадастру, затвердженим постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд tZ.lO.ZOl2 Ng l05l tOopMaзмви додаеться)*
2.,щокумент, що пiдтверджуе оплаry послуг з надання
викопiювання з картографiчноi основи Дaр*ч""о.о земельного
кадастру, кадастровоi карти (плану) (або iнформачiя (реквiзити
платежу)_про сплату збору (внесе""я плат"j вОуль-якiИ формi,наданi суб'ектом звернення)
3.,Щокумент, якиЙ пiдтверджус повноваження дiяти вiд iMeHi
заявника (у разi подання заяви уповноваженою заявником
особою)
Заява про Hi ,"-
Ка.КСТРУ,У_паперовiй фоомi з лоллнuNlч л.tkwмрuтяi,l

9. Вичерпний перелir
необхiдних для l

адмiнiстративнот поr
вимоги до

документiв,
гриманнrI
пуги, а також
{их

l0. ня документiв,

о**r, Mn*onr'P*P
86 вiд 06,22022
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адмiнiстати lHoT послуги заявником або уповноваженою ним;;б;Б;соби(r" б;надсилаеться рекомендованим листом з описом вкладення таповiдомленням про вручення або в електроннiй формi -засобамп телекомунiкацiйного зв'язку з використанням
електонного пiдпису, що базуеться на квалiqiкованому
сертифiкатi електронного пiдпису, чи iншого альтернативного
засобУ електронноТ iлентифiкiчii особи через Публiчну
кадастрову карry або з використанням единого державного
вебпортшу елекгронних послуг, у тому числi через 

".Ol.:.pl"*y.Щержгеокаластру
у разi подання заяви органом державнот влади, органом
мiсцевого. самоврядування у заявi з€lзначаються пliдстави
надання вiдповiдноi iнформаuii з посиланням на норму закону,яка передбача€ право вiдповiдного органу запитувати так}
iнформацiю, а також реквiзити справи, у .r'ri*у i,*;;;;";;;; 

]

потреба в отриманнi iнформачiТ. TaKi заява'ро..rrr*rl.r"у 
]

l1 Платнiсть (безоплi
адмiнiстратив

THicTb) надання
toT послуги

Послуга. платна 1у випадку звернення органБТйiонiББ 
"Jlадита органiв мiсцевого самоврядування - безоплатна)

Безоплатно викопiювання з картографiчноТ основи Щержавногоземельного кадастру, кадастровоТ карти (плану) iз зазначенням
на ньому бажаного мiсцезнаходження земельнот дiлянки можебути пiдготовлено в електроннiй формi ,u poropy*oru".
заявником самостiйно у масштабi l:5000 або "'inro"yмасштабi, який забезпечус чiтке вiдображення Bcix елементiв
картографiчнот основи .щержавного rь"еп""о.о кадастру тавiдображених на нiй вiдомостей ,щержавного земельного
кадастру, за допомогОю програмних засобiв, якi вiдповiдrно до
частини третьоi cTaTTi 36 Закону УкраiЪи кПро Щержавнийземельний кадастр) застосовуються Цiлодобовь ддя
оприлюднення вiдомостей .щержавного земельного кадастру у

1кти, на пiдставi
ся плата

У разi плаmносmi:
Стаття +' Зч*о *rрu

""-"M.iHiMyMy дIя працездатних осiб, ,.rч"оrп."ого законом на l
сlчнrl календарного року, в якому нада€ться вiдповiдна
адмiнiстративна послуга
оплата послуги здiйсrпоеться шляхом попереднього
перерirхування коштiв через банки таlабо вiддiлення пошто"о.о
зв'язку; пiдтверджеНням оIUIатИ послугИ е платiжне ДОРуrrення
або квитанцiя з вiдмiткою банку чи вiддiлено пойоuо.о
зв'язку (або iнформацiя (реквiзити платежу) про сплаry збору
(внесення плати) в буль-якiй формi,' наданi .уЬ',,*rо"
звернення)
оплата послуг здiйснюсться з урахуванням вимог Закону
УкраiЪи кПро платiжнi системи та перекап коштiв в YKpaTHi>у разi подання змви в електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з використанням електронного
пiдпису, що базуеться на квалiфiкованому сертифiкатi
електронноГо пiдпису, чи iншого альтернативного засобу
електронноТ iлентифiкачiI особи, у тому числi через Публiчну
кадастову карту, оплата послуг за надання вiдомостей з
flержавного земельного кадастру здiйснюеться iз застосуванням
електонншХ платiжниХ засобiВ вiдповiдно до Закону
УкраiЪи кПро платiжнi системи та перекiв коштiв в УкраiЪi> за
допомогою програмного забезпечення,щержавного земельного

l1.1 Нормативно-правовi
яких стяryет

l1.2. Розмiр та порядок ]

(алмiнiстративного 
:

адмiнiстративl

несення плати
бору) за платну
у послуry

11.3. Розрахунковий рахун,
плати

к для внесення l j l. УК у. м. Черкасах/Черкасп/220@
lJA54 8 9999803 34 l 098 790 27 02з 002

оr..r, Mn*on..9rР
Е0 ви 06.1]
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б.4. гук .обл./тг смт Букц 1220 l 2500, 256597 бЗ,

?:l ГУКу Черк.облЛвенц@
UA05 8 99998 0з з 4 l 7 9 87 9027 02з l 00

? :2. !\ у M.BaTyTiHoMyЛaTyTi не/220 l 2500, 3677 l 53 8, 899998,
UA53 8999980з34 l l 9879027 о2з005

|,З, УК ч Звен.р-нlотг с.Шевченков /22Ol250o, 37864724,
UA968999980334 l 2987902702367 l

?:4. гук у Черк.обл./тг смт Катер/ 22О l 250о, 37 gз0 5 66,
UA868999980334 l 39879027 02з7 зg
?:5. ГУК у Черк.обл./тг M.Kopc/220l2500, 37930566,
UA78 89999803 з4 l б98790 27 о2з7 4 l
?16: лYЦ у Хорс-Шевч.р-rr/Кор-Ше B.pl220 12500 ; З 67 7 7 264,
899998, UА5989999803з4 l 498790 2.7 о2з240
1 1. YЦ l _Ц"р-Шевч.р/отг с.С елпще /220 l 25 00, З 4207 2О l,
UA548999980334 l 998790 27 о2з 64з

?:9. YЦ у Лисян.р-rrlотг с.Бужанка/220l2500, 367778l4,
UA l 28999980з34 l 59879027о2з68з

?:9. гук у Черк.обл./тг с.Лисянка/220l2500, з79з0566,
UA84 89999 803 34 l 99 8 790 2.I о2з 68 5

?: 1Ч IЦ l Шпол.р-н/отг м.Шпола/220 l2500, 3803 l 276, 899998,
UА668999980з 34 l 098790 27 02з 659

?: l l. УК у Шпол.р-rr/отг c.MaTyciB/22012500,3803 l276, 899998,
UA l 88999980з34 l 6987902.7 о23 657
2.12 УК у Шпол.р-н/отг
с.Лип'янка/220 l 2500, 7 1257 84001, 2632з522,
UA94 89999 80з 34 l 298 790 27 02з7 07
2. l3. ГУК у Черкаськiй обл./ ТГ смт ерки/ 2201250О,37930566,
UA7089999803 34 l 598 790 27 023609

]l' |УК у Черк. обл./тг. м. Городище /22012500,0440766l,
899998, UA888999980334 l 1 98790 27 02з1 зз
]:2. ук у Гор.р-н/отг с.Вiльшана/220l2500, з6.7,12072,
UАз з 8999980зз4 l 798790 27 02з66з

i]-.ryK у Черк.обл./тг с.МлiiЪ/220l2500, З79З0566, UA
l 789999803з4 l09879000023б2 l
4. l . 3дксуКУ(ЕАП)/Золотоноша/220 12500, з677 4284,899998,
UA2889999803 34 l 598790 27 02зоо.7

12МФО 820|'12, еДРПОУ 26358880, р/р
97 8201,720з44270002000047 1 00
4.3. гук у Черк.обл./тг с.Новодми т 1220 12500, 3 793 0566,
U л27 89999803 34 l 29 8 790 27 02з.l 49

1:4. гук у Черк.обл./тг с.Пiщане/220l2500, 37930566,
UA l 98999980з34 l 598790 2,7 о237 5 l

1:5. ГУК у Черк.обл./тг смт !рабiв220I2500, З'79З0566,
UA848999980334 l 79879027о237 l5
4-б. гук у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/220l2500, 34238з49,
UA8 l 8999980334 l l 9879027 о2з665

17. гук у Черк.обл./тг смт Шрамd220l2500, з42з8з55,
UA3289999803 34 l 8987902,1 02з7 бз

1]8. ГУК у Черк.обл./тг с.Вознесен/220l2500, 379З0566,
UA868999980334 l 798790 0оO2з72g

19 |ук у Черк.обл./тг с.Зорiвка/22090l00, 379з0566,
UA93 89999803 l40 l 0537000023629

|: l гук у Черк,обл./тг смт Чорно б1220|250о, 379зо566,899998,
UAs 789999803 34 l 498790 27 о2з.l бl
|:2. уК у Чорн.р-rr/отг с.IрклiiЪ/220 1 2500, з 67 82468, 899998,
UA43 89999 80з 34 1 298 790 27 о2з 65 5
6. l . УманськеЛУКДмань 1220 12 5 00, 3,1 g бо69 5, 8 99998,
UA4489999803 34 l 598790 27 02зо | 0
6. 2. Уман. УIOотг с,Ладижи нка/ 220 l 2500, 3 796069 5,
UA258999980334 l 89879027 02з69 5
6. з. гук у Черк.обл./тг с. Папан ка./220 125о0, 3 7930566,
UА2089999803з4 l 49879027 02з65 l

86 вiд 06,12,20)2
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UAOss9999s@
_1 | л|Y_K у Черк.обл,/тг смт. Бабанка/22 0 l 2 5 00, 0 4 4 l 027 8,
UA84820 l 72034420000 l 000 l 35258

9: 9 _|YK у 
Черк. обл./тг м.Хр пстпн/ 220 l 2 5 00, 3 7 gЗ 0 5 6 6,

UA l 7899998 0зз4 17 987 gozi оzзт sl
9:J. |YK у Черк.обл./тг смт MaHbK/220l2500, З7930566,
UA298999980334 l 098790 27 о2з7 4з

9:|._YI l М.ньк.р-н/отг с.Iваньки/220 l2500, 3798l 920, 899998,
UА778999980з 34 l 798790 21 о2з 647

9:? YЦ у Та.пьн.рнlотг. м.Тальне1220l2500, 36780083, 899998,
UA85 89999803 34 l 698790 2.1 о2з б l 5

_6: !q гук у Черк.обл./тг м.Жашкiв /220125о0,379зо566,
UA9889999803 з4 l 998 790 27 о2з 627

9: I 
l гук у Черк.обл./тг с.Баштечки /22012500, з,793о566,

UА4889999803з4 l 89879000023 7 l 9
6. l2. Виконавчий KoMiTeT .ЩмитрушкiвськоТ сiльськоi рали ..
Кол С,ЩРПоУ 044 l0з 44, |J д12820 l'l2034422o0o l 000 I l 7706 в
ДКСУ м. КиiЪ МФО 820172

]:1. гук у Черк.обл./тг м.Монастир122012500, з7930566,
UA048999980334 l 498790 2,7 о2з7 4 i

l 9: l _Yýлl.у. Ч,еркасахД еркасul2202500, 899998, З 80З l l 50,
l UА5489999803з4 l 09879 027 02з0о2

9а YЦ у м.Черкасах/отг с.Р.Полян12201250О,3803l150 
,

899998, UA488999980334 l 698790 27023699

9:3. ук у м.Черкасах/отг с.Леськи/220l2500, 3803l l50 , 899998,
UА7з 89999 8 0з з 4 |29 87 9027 02з 69.7

9:4. УК у м.Черкасах./отг c.CaryHiB/22O|25O0,3803l l50, 899998,
UA 75 89999 80зз 4 12987 9000023 7 l l
9:5. ГУК у Черк.обл./тг с.Степанк/220l2500, З793056б, 899998,
UA92 89999803 34 l 898790 27 о2з 653
8. 6, ГУК у Черк.обл./тг с. Ч. Слобод/ 220 12500, 3 793 0566, 899998,
UA968999980334 l 09879027 02з7 0 l
8.7. ГУК у Черк.обл./тг с.Будище/220l 2500, 379З0566, 899998,
UА258999980з34 l б9879027 о23725
8.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Мошни/220l2500, 04408809,
UА7689999803з4 l 89879027 02з.1 47
9. l . гук у Черк,обл./тг м.Кам'ян/220l 2500, з.793о566,
UA4 l 8999980334 l 6987902,7о2з63|
9.2. ryк у Черк.обл./тг с.Михайл/220l2500, з.79з0566,
UA8989999803 з4 1 098790 27 02з бзз
9.3. Канiв.УIOКанiвський 

р -н|220 |25 00, 3 8048 5 5 7, 899998,
UA65 89999 80з 34 l 79 8790 27 02з l 84
9.4. Канiв.УIOотг с.Степанцi/220l2500, з8048557, 899998,
UАз 9 89999 80з 34 l 89 8790 27 02з бз7
9.5. ГУК у Черк.обл./тг с.Бобриця/220l2500, 044l08l2,
U л228999980з34 l 0987902702з675
9.6. гук у Черк.обл./тг с.Лiпляве/220l2500, з7930566,
UA64 8 9999 803 34 l 49 8 790 27 023 бз 5
9.7. УIОСмiла38029906, ГУДКСУ у Черкаськiй обл.899998,
220 12500 UA03 8999980з34 l 99879027 02з0о9
9, 8. См iл.УК/отг с, Балакл ея1220 l 2500, 3 8029906, казначейс.гво
УкраТни, UA3589999803 34 l 39879027 02З68'7
9. 9. См iл.УК/отг с. Ротм ic TpiBKa1220 l 25 00, 3 8029906,
UА288999980з34 l l 9879027 02з649
9.10. Смiлянське УК/отг с. TepHiBKa/22Ol2500, едрпоу
3 8029906, р/р UA 75 89999803 3 4 10987 9027 О23 бg l
9. l l . ryК у Черк.обл./тг с.Березняк/220 l 2500, З7 9ЗО566,
UA l 089999803з4 l 7987902702з689
9.12. УК у Чигир. р-rr/отг м. Чигирин/220l2500, 899998,
з67 8з l94, UA 468999980334 l 89879 027 02з.t 05
9. 1 3. УК у Чигир.р-н/отг с.Медведiвl220 |250О, 3 67 83 lg 4,
UA7 l 89999803з4 l4987902702з7Oз

о**r. Mn*on.i9rР
86 вiд06.12.2022, 
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Строк налан ня алм iнiстративноТ
пqслуги

Перелiк пiдстав дllя вiдмови у наланнi
алмiнiстративноТ послуги

2. Iз заявою про надання вiдомостей з !ержавного земельного
кадасту звернулася нен€lлежна особа (на отримання
викопiювання з картографiчнот основи,щержавного земельн()го
кадаСТРУ, кадастровоТ карти (плану) мас право буль-яка фiзи.rнаабо юридична особа за уi4ови iT iлентифiкачiт з викори.rч"пr"
схем елекIРонноТ iдентИфiкачii, в томУ числi органи лержавноТ
влади, органи мiсцевого самоврядування дIя jдiйснення cBoii
повноважень, визначених законом)
3. ,Щокументи поданi не в повномУ обсязi (Bi,rcyTHicTb
документа, що пiдтверджу€ повноваження дiяти вiд iMeHi
заявника, вiдсутнiсть документа (або iнформачiТ (реквiзитiв
платежу)), що пiдтверджуе оплату послуг з надання

земельному кадастрi вiлсутнi загLлтрЬТ

викопiювання), таlабо не вiдповiдаоrо 
"""oau", встаfiIовлен]{м

.законом (заява не вiдповiдае встановленiй
Результат наданlт алмiнiстративноI

поqлуги :lji::.py, кадастровоi карти (плану) або повiдомлення провlдмову У наданнi вiдомостей з .щержавного зеI\4ельного

Способи отриti4ання вiдповiдi
(резуliьтату) Ilji:Ty, кадастровоi карти (плану) або повiдомлеl.tня провlдмову у наланнi вiдомостей з Щержавного зеNlельногокадастрУ надсилаютьСя заявниковi в елек,гроннiй форпriзасобами телекомунiкацiйного зв'язку на вказану у зверненнi

адресу електроннот пошти або з використанням (jдиного
державного вебпорталу електронних послуi, у тому числi черезвеб-сторiнку ,щержгеокадастру, за баrканням заявникавидаються у паперовiй формi центром .надання
адмiнiстративних послуг особиiть заявнику або шляхом
направлен}ш поштою цiнним листом з описом вкJIадення та

iнформацiйноТ картЙ адмi нiстрати""оТ пБ.п

Ъ'Тfi йlii 
у ъркаськiй областi

0квна Микола' - 
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