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Додаток
до Типовоi iнформаuiйноi картки
4дмiнiстративноi послуги з надання
вiдомостей з .Щержавного земельного
к4дастру у формi викопiювань з
картографiчноi основи,Щержавного
земельного кадастру, кадастровоi
карти (плану)

(особа, уповноважена надава.ги вiдомостi

з .Щержавного земельного кадастру)

найменування юридичноi особи )

(податковий номер/серiя та номер паспорта

фiзичнот особи, яка через свот релiгiйнi переконirння

вiдмовилася вiд прийнятгя номера)

(реквiзити документа, що посвiдчус особу,

яка звернулася lз зtцвою

(назва локумента, номер та ссрiя, дата видачi), та

документа, що посвiдчус повноваrкення дiяти

вiл iMeHi особи)

(MicLte проживання фiзичноi особи /

мiсцезнаходження юриличноi особи)

( номер контактного телефону)

зАявА
з Щержавного земельного кадастру

УкраiЪи "Про Щержавний земельний кадастр" та Порядку

про

кадастру

ельного прошу надати:

кордон Украiни
межах територii адмiнiстративно-територiальноТ

межах територiй територiальних громад
ня у використаннi земель
у числi з посиланням на докуNlенти, на

i про обмеження у використаннi
до Державного земельного кадастру

у мережу, складову частину мелiоративнот

дiлянку з:

про речовi
, одержаними

П землi
одиницi
П землi
п

Пу
яких

пiдставi
з€мель

внесен

Mepeжi

lx
права на земельн} дiлянку,
в порядку iнформацiйноi

взасмодii ,,Щержавного ре€стру речових прав на нерухоме
маино, а
ry

lllil lll lll llltl
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, що мiстить
икопlювання з

(плану);
iю докуплента,
г з документа

iдку про наявнi
iдку про наявнi

HicTb земельноТ дi
вого призначення
liдку про осiб, якi

жавному земельно кадастрi.
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. користування вiдповiдно до спецiапьних дозволiв на
користування надрiлil,tи та aKTiB про надання
гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку
iнформацiйноТ взаемодiТ мiж !ержавним земельним
кадастром, rЩержгеонадрами та Щержпрачi;
П посилапням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi ло,Щержавного земельного кадастру;

П yciMa вiдомостями, внесеними до Поземельноi
книги, KpiM вiдомостей про речовi права на земельну
дiлянку, що виникпи пiсля 1 сiчня 2013 р., а також з:

П вiдомостями про дiлянки н4др, наданi у
користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв Ёh' користування надрами та akTiB про надання
гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку
iнформацiйноТ взаемодii мiж,,Щержавним земельним
кадастром,,Щержгеонадрами та,Щержпрацi;
П посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до,Щержавного земельного кадастру

П видачу державного акта на право власностi на земельну
лiлянку новому власнику земельноi дiлянки

ънену iнформачiю про землi (територii);
iчноi основи Щержавного земельного кадостру, кадастровоi

го земельного кадастру;
та розмiр земельноi частки (пшо);

у.Щержавному земельному кадастрi вiдомостей про одержання у,

нки у межах норм безоплатноi приватизацii за певним видом ii
(використання);

али достуIr до iнформаuii про суб'екта речового права у

ГУ Дерхrеокцастру у Черкасьхiй областi
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дlлян
/ користувача земельноТ

або уповноважену ним

ця/ правонасryпника (для

iHTepecax якоI встановлено
ня, або уповноважену нею

орган державноТ влади / орган
мiсцевого самоврядування;

розробника докуNtентацii iз
землеустрою/суб' екта оцiночноi
дiяльностi вiдповiдно до статгi б
Закону УкраiЪи "Про оцiнку
земель";

звище, власне iм'я, батьковi за (наявностi)

iя та номер паспорта
своТ релiгiйнi

ноi особи
вiзити документа,

номер та серiя
посвiдчус особу зшIвника

кумента, дата його вилачi),
повноваження дiяти вiд

, 
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особи / найменування юридичнот особи

проживання фiзичноi особи /



i особи (для уповноваженоi особи
для надання вiдповiдноi iнформацii з

ням на норму закону, яка передбачае право
iдного органу державноi влади або органу

самоврядування запитувати таку

рмацiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з
виникла потреба в отриманнi iнформацii

i пDо земель
вання земельноТ дiлянки

земельноТ дiлянки (:за наявностi
i про iнший об'скт,Щержавного земельного
tcTpy, стосовно якого запитуються вiдомостi

i про тип (назву), номер, дату ресстрацiТ, назву
iлу або перелiк роздiлiв, нtr}ву або номер
нки документу. з якого замовляеться копiя

l5l

ocTlВiдом
ocTi:

про об'ект ,Щержавного земельного кадастру, стосовно якого запитуються

ельного кадастру;

П документ, який пiдтверлжу€ повноваження
дiяти вiд iMeHi змвника
(у разi подtlння зalяви уповноваженою особою
заявника);
п доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну лiлянку на
отримання вiдомостей з .Щержавного земельного
кадастру.
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Вiдомостi про документ таlабо витяг з документа ,Щержавного земельного кадастру,
якого запитуються вiдомостi:

,Що заяви/запиту додаються :

iя документа, що посвiдчуе

про оплату послуг за
ня вiдомостей з rЩержавного

Iнформацiю про стан формування витягу/довiдки/викопiювання/ засвiдченоi копii
шу надати:
паперовiй формi
електроннiй формi на адресу:
iншiй формi

l1 заяви

пис зtUIвника

(наявностi) особи, уповноваженоТ
надавати вiдомостi з .Щержавного
земельного

(за наявностi)
вiдомостi з .Щержавного земельного

подання заJIви

IНФОРМАЦЙrД КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
ГУ Держrеокадастру у Черlаськiй областi

Службова iнформачiя

, 
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чА
кАдАсIду

(назва а,l1мiнiсrративноТ послуги)

cTl

MlHl

кiй обла

ивних

Гол

г Голов

(найменування суб'екта надання послуги)

влlння

оловного

влlнн

Головно

авлiння

lння
л! ня

влlння

J\b 4

ль

кlи

надання адмiнiстративних
Найменування центу надання

алмiнiстративних послуг, в якому
здiйснюсться обслуговування суб'скта

звернення

1.1. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси.
2.1, I_(eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery 3венигородськоi MicbKoT ради.
2.2. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг
Виконавчого KoMiTeTy BaTyTiHcbKoT MicbKoT рали.
2.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого ком iTery ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради,
2.4. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг
КатеринопiльськоТ селищноi ради.
2.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг Корсунь-
Шевченкiвськоi MicbKoi ради.
2.6. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery НабутiвськоТ сiльськоТ ради
Корсунь-Шевченкiвського району.
2.7. t{eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого koMiTery Селищенськот сiльськоi рали.
2.8. Щентр наданшI адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery БужанськоТ сiльськоТ рали
Лисянського району.
2.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ЛисянськоТ селищноТ ради.
2.10. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг
Ш поля нс ькоТ м ic ькоТ ради об' €днаноТ територ iал ьноТ
громади.
2. l l. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery MaryciBcbKoT с iл ьськоТ рали.
2.12. Щентр надання адмiнiстративних послуг
Лип'янськоi сiльськоТ об' еднаноТ територiал ьноТ
громади.
2.13, Щентр надання адмiнiстративнlтх послуг
виконавчого KoMiTery epKiBcbKoT селищноТ ради.
3.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ГоролищенськоТ мiськоi ради.
3.2. Щентр наданЕ,I алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ВiльшанськоТ селищноТ

о*rr* Mr*on.'9*P
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3.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг МлiiЪськоТ
сiльськоi ради Черкаського району.
4.1. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг у MicTi
золотоноша.
4.2. L{eHTp наданн,I алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery Гельмязiвськоi сiльськоТ ради.
4.3. Щентр надання апмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy Новолм итрiвськоТ сiльськоi рали.
4. 4. l_(eHTp наданнrl а.чм i н iстратив них послу г
виконавчого ком iTery Пiщанс ькоТ с iл ьськоi рали.
4.5. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг [рабiвськоТ
селищноТ ради.
4.6. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг
ВеликохутiрськоТ сiльськоТ рали.
4.7, Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ШрамкiвськоI сiльськоi рали.
4.8. Щекгр надання адмiнiстративних послуг
Вознесенськоi сiльськоi рали.
4.9. [{eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery 3opiBcbKoT сiльськоТ ради.
5. l. Щентр надання алмiнiстративних посJryг
ЧорнобаiЪськоТ селищноТ ради.
5.2. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого органу IршriiЪськоТ сiльськоТ ради
6. l. I_[eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy УманськоТ MicbKoT рали,
6.2. Цент надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ рали.
6.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг
вико навчого ком iTeTy ПаланськоТ с iл ьс ькоТ рали.
6.4. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy БуuькоТ селищноТ рали.
6.5, L|eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery БабанськоТ селищноТ ради.
6.6. Щентр надан}ш адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ХристинiвськоТ мiськоi ради.
6.7. Щекгр наданЕя алмiнiстративних посJryг
виконавчого KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищноТ ради.
б.8. Щенц надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery IBaHbKiBcbKoT сiльськоI рали.
6.9. Щентр надання адмiнiстативних послуг апарату

управлiння ТальнiвськоТ MicbKoT ради та ii виконавчого
KoMiTery.
6. l 0. I-[eHTp надання адмiнiстративн}D( послуг
виконавчоrо KoMiTery ЖашкiвськоТ м icbKoT рали.
6.1 l. l_(eHTp надання адмiнiстративних послуг
sиконавчого ком iTeTy Баштеч KiBcbKoT с iл ьськоТ рали,,
6.12, I_(eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого ком iтеry,Щм итрушкi вс ькоТ с iл ьс ь коТ рали.
7.1. [{eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery МонастирищенськоТ MicbKoT рали.
8.1. I_1eHTp надання адмiнiстративних послуг м. Черкаси.
8.2. Щентр наданшI адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery РуськополянськоТ сiльськоТ рали.
8.3. Цент Еадання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоТ рали.
8.4. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery CaryHiBcbKoT сйьськоТ рапи.
8.5. I]eHTp наданнrl алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоТ рали,
8.6. Щентр надання адмiнiстративних послуг

у ЧgDхаськiй областi
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8.7. t{екгр надан}я адмiнiсташrвк,пr( послу.
виконавчого KoMiTery БудещанськоТ сiльськоТ ради.
8.8. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery МошнiвськоТ сiльсько'f ради.
9. l. Щеtrгр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery Кам'янськоТ MicbKo'i рали.
9.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг
МихайлiвськоТ сiльськоТ рали.
9.3. l-{eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery KaHiBcbKoT MicbKoT рали
9,4. Щентр надання алмiнiстративних послуг
СтепанецькоТ сiльськоТ ради об'сднаноТ територiал ьноТ
rромади.
9.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery БобрицькоТ сiльськоi рали,
9.6. Щентр наданЕя алмiнiстративних послуг Лiп.пявськоТ
сiльськоI рали.
9.7. Щекгр наданЕя адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery СмiлянськоТ MicbKoi ради.
9.8. Цеrгр наданЕя адмiнiстативних послуг
виконавчого KoMiTeTy Ба.пашеТвськоТ сiльськоТ рали.
9.9. Щентр наданЕя адмiнiстративних послуг
PoTMicTpiBcbKoT сiльськоТ ради.
9.10. Щентр надання адмiнiстративних послуг
TepHiBcbKoT сiльськоТ рали.
9.1 l. t{eHTp надання алмiнiстративних послуг
БерезнякiвськоТ сiльськоТ рали
9.12, Щентр надання апмiнiстративнI,й послуг
Чигиринськоi мiськоI рали.
9. l 3. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг
медведiвськот сiл ьськот

Мiсцезнаходження центру надання
алм i н iстративних послуг

1.7. l8000, Черкаська область, м, Черкаси,
вул. Благовiсна, l70.

2.1, 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул,
Сошенка IBaHa,47.
2,2, 20250,Черкаська область, м. BaTyTiHe, пр-кт.
!ружби 8.
2.3. 202|4, Черкаська область, Звенигородського району,
с. Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.
4.2. 2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул.
СеменаГризла, l2.
2.5. 19402, Черкаська область, м. Корсунь-
Шевченкiвський, вул. Шевченка, 42.
2.6, 19425, Черкаська область, Черкаський раftон, с.
Набутiв, вул. I_[ентральна, l 90/l.
2.'|. 1944З, Черкаська область, Звенигородський район,
с. Селище, вул. I-{ентральна, l7.
2.8, l9333, Черкаська область, Звенигоролський район,
с. Бужанка, вул. I_{ентральна, l9.
2.9. l9300, Черкаська область, смт. Лисянка, rш. Миру,
30.
2,10.20б03, Черкаська область, м. Шпола, вул.
Лозуватська,59.
2.1 l. 2063 l, Черкаська область, Звенигородський район,
с. MaryciB, вул. Кравченка, 7.
2,12, 20650, Черкаська область, Звенигородський район,
с. Лип'янка, вул.Iвана Гончара, 1/а.
2.13.20505, Черкаська область, смт. ерки,
Звенигородський р-н., вул. В. Чорновола 2.
3.1. l9502, Черкаськаобласть, м. Городище, вул.
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смт Вiльшана, вул. Шевченка, l90.
З.3. l95l l, Черкаська область, Черкаський район, с.
МлiТв, вул. ,Щанила Кушнiра, 67.
4.1. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул.
Незалежностi, l5.
4,2, l97l5, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Гельмязiв, вул. Щентраlrьна, l.
4,З. 19'7З4, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Нова .Щмитрiвка, вул. Чернишевського, l 9.
4.4, 19723, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Пiщане, вул. Шеремета Руслана, 98А.
4.5. l980l, Черкаська область, смт. .Щрабiв, вул. Гагарiна,
|,l.
4.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Великий XyTip, вул. Куницi, l0
4.'l. l98l2, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Шрамкiвка, вул. Незалежностi, l6.
4.8. 1974l, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Вознесенське, вул. Щентральна, 2l.
4.9. l9'740, Черкаська область, Золотонiський район, с,
Зорiвка, вул. Шевченка, 45
5.1. 19900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул.
L[ентральна, l52,
5.2. l9950, Черкаська область, 3олотонiський район, с,
IрклiiЪ, вул. Соборностi, 2.
6.1. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького,
з2l6.
6,2.20382, Черкаська область, Уманський район, с.
Ладижинка, вул, Шкiльна, 2.
б.3. 20З00, Черкаська область, м. Умань, вул, Горького,
35а.
6.4.20ll4, Черкаська область, Уманський pafioH, смт.
Буки, вул. I]ентральна, 28.
6.5. 20З5l, Черкаська область, Уманський район, смт,
Бабанка, вул. Соборна, 30.
б.6. 2000l, Черкаська область, м. Христинiвка, вул.
Соборна,30.
6.7.20100, Черкаська область, смт. Манькiвкф, вул.
Шевченка,9.
б.8. 20l32, Черкаська область, Уманський раfiон, с.
Iваньки, вул.Iгоря Щербини, 35.
б.9. 2040l, Черкаська область, м. Тшlьнео вул. Соборна,
l5.
б. l0. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул.
Захисникiв УкраiЪи, l 9.
6.1l, 19222, Черкаська область, Уманський район, с.
Баштечки, вул. Миру,8.
6.12.20ЗЗ2, Черкаська область, Уманський район, с.

Щмшрушки, вул. Петропавлiвська, l9
7. l . l 9 l 0 l, Черкаська область, м. Монастирице, вул,
Жовтнева, l.
8.1. l8000, Черкаська область, м. Черкаси,
вул. Благовiсна, 170.
8.2, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с.
Руська Поляна, вул. Шевченка,67.
8.3. 19640, Черкаська область, Черкаський район, с.

Леськи, вул. Щентршrьна, 53.
8.4. 19644, Черкаська область, Черкаський pafioH, с,

CaryHiBKa, вул. Лесi Украiнки, 7714.

8.5. l9632, Черкаська область, Черкаський paftoH, с.

Степанки, вул. ГероiЪ УкраТни, l24.
8.6, l9604 ька область, Ч и Dаион. с.
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)
Iнформаuiя щодо режиму роботи центру

надання алмiнiстративних послуг
| 1.7. Понелiлок,сереffi
I BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
| Субота з 08.00 до l5.00
| Нелiля - вихiдний

I Z.l. ПонедИок. середа, четвер з 8.00 до l6.00
I BiBTopoK з 8.00 до 20.00
| П'ятничя з 8.0() до l5.00
| Субота. недiля - вихiдний

I z.z, Понелiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
| Серела: з 8.00 до 20.00

| П'ятничя: з 8.00 до l6.00
| Субота. недiля - вихiдний

I Z.З. Понелiлок. BiBTopoK з 08.00 до l6.30

| Серела. 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
BiBTopoK, 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'ятниця з 8.00до l6.00
Субота, недiля .- вtтхiдний
2.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа з 08.00 до l7.00
Четвер з 08.00 ло 20.00
П'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля .- вихiдний
2.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
П'ятниця з 8,00 до l5.00

'piщрq5j_qjqдо 
20:00
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[ Субота, недiля - вихiдниИ

I Z.B. Понелiлок, BiBTopoK. п'ятниця з 08.00 д

' Серела 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 l7:0
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
2.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20,00
Субота, недiля - вихiдний
2.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця :

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 - вlтхiдний
Субота, недiля - влгхiдний
2.13. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l]
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
3.2. 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 16.00
Субота, недiля - вихiдний
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7,00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятвиця з 08.00 до l6.00,
Субота, недiля - вихiдний
4. l, Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l 7.
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.
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.
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 1б.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'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
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00

о l6.00

)

08:00 ло

.00

I
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П'ятниця: з 8.00 до 16. 00
Субота, недi.llя - вихiдний
4.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.З0
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'ятниrи 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 l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5..l . Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9,
П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 -. l5.00
Недiля - вихiltний
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з
l6:00
Середа з 08;00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
6. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l 7
Серела з l3:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
6.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля * вихiдний
6.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з
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
П'ятниця з 08,00 до 16.00
субота, недiля - вшхiдний
6.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вlо<iдний
б.б. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
6.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятничя 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 - вtдtiдний
6.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l7.1
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8,00 до 15.15
недiля - вихiдний
6. l0, Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'ятниця, субо,га з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08.00 до 20.00
Недiля - вихiдний
6.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля -- вихiдний

до l6.00

до 17.00

до l7.00

до l7.15
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четвер, п'ятниtц з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:0b
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця , субота з 8:00 до l6:00
недiля - вихiдний
8.1. Понедiлок, середа, п'ятниц,я 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'ятниця з 08.00 до
lб.00
Четвер з 08.00 до 20,00
Субота, недiля - вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 дq,
l6.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l6.00 (прийом громадян ло lЗ.00)
недiля вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела , 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 l6,30
Серела , 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 I7,00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l ?'. l5
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вкхiдний
8.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l7.00,
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:()0
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
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,з0
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: l 5
П'ятниця 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 I6.00
Серела 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

, п'ятниця з 08.00 до l6.00
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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
BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
9.1 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, вiв,горок
з 09.00 до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до 15.00
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 (ловiдки), адреса електронноТ
пошти та веб-сайт центру надання

адмiнiстративних послуг

ГУ ДоOхrеохап*rп, "

l. l. Тел.(0472) 33-07-0 l, т@
mail: спар_сhегkаsу@чkr.пеt
2.1. Тел. (04740) 22060,2244l, e-mail:
zvenmiskrada@uk.net, веб-сайт: zчеп.gоч.ча
2.2. Тел./факс (04740) 6-22-55,e-mail:
чаЦdmiпспар@чkr.пеt
2.3, Тел, (04740) 95-3-98, e-mail: silrada_shev@meta.ua
2.4. Т ел. (047 42) 2260 l, e-mai l : sr. kater. сk@ф. net, веб-
сайт hф://katerynopil-miskrada.gov.ua
2.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: rada_kors@m|il.ru
2.6. Тел. (047З 5) З -09 -'l 7, e-mail : tsnap-naduti Jr-
rada@ukr.net, веб-сайт: https://nabutivska-gro{nada.gov.ua
2.7, Т ел. (0473 5) 2-0 1 -03, e-mail : gromada_cn|p@ukr.net,
веб-сайт: https://se lyshenska.gromada,org.ua
2.8. Тел. (04749) 64-4-41, e-mail : Ьчzh_оtg_сrtар@чkг.пеt,
http : //buzhanska. grоmаdа. оrg. ua
2.9. Тел. (04749) 6-2З46,6-24-69, e-mail:
lysselrada@ukr.net
2.10. Тел. (0474l) 2-01-39, e-mail: спар-shроlф@чkr,пеt
2.1 l. Тел. (063)208l237, e-mail: matusovrada@ukr.net,
веб-сайт: matusivska.gromada.org.ua
2.12. Тел. 9-62-90,(06S) 7600lЗ4, e-mail:
l ipianska.otg@gmai I.com
2.13. Тел. (04742) 9-02-18, e-mail: srerku@uk{.net
3. l. Тел.(04734) 2-0 l -82, e-mail: gог_спар@ч$r.пеt, веб-
сайт: http://gormTada.gov. ua

3.2. Тел. (М734) 96160, (04734) 96l8l, e-mai!:
vilshanarada@ukr.net
3.3. Тел. (04734) 95-З-44, e-mail: mlyiv_otg@{rk.net
4.1. Тел. (04737) 5-26-68, 5-22-'75, веб-сайт -
http://zolotonosha.osp-ua. info, e-mail :

cnap_zolotonosha@ulc.net
4.2. Тел. (096) 6790848, (09З) 6793087, e-mail]:
gelmyаzivsr@uI<r.net
4.3. Тел. (04'7З'7) 52496, веб-сайт
http://novodmytrivsk.zolorayon. gоч.ча
4.4. Тел. (047 37) 9 -7 4-З0, e-mai l : pischane-tsnфp@ukr. net
4.5. Тел. (47З8) 3-05-8 l, факс (4738) 3-05-8 l, е-
mail: cnap_rda@ukr.net
4.б. Тел. (04738) 96-63l, e-mail: vhutir sr@uф.пеt, веб-
,sайт: .чhчtirоtg.оrg.ча

о**r, Mrronr'9rР
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4.'1.Тел, (04738) 99-5-42, e-maiI; гаdа-shг@Йr.пеt, 
"БЬсайт: shramkivska-gromada.gov.ua

4.8. Тел, (0б7) бS5S026, e-mail:
cnap.voznesenske@ukr.net, веб-сайт: vozneseIske -
gromada.gov.ua
4.9. Тсл. (047 37) 20 146, e-mail; zогiчkа_sг@ч[r.пеt, всб-
сайт: zorivska.gromada.org.ua
5. l. Тел. (04739) 2279З, e-mail: сhоrпоЬауsrафа@чk.пеt
5.2. Тел. (04739) 55l83, e-mail: irkl tsпар@чЩr.пеt, веб-
сайт: http://irkliiv-rada.org.ua
6.1. Тел. (04'144) 3-08-66, e-mail: uman-cnap@ukr.net
6.2. Тел. (04'l 44) 9-1242, 9-72-З l, e-mail:
ladiginkasr@ul<r.net
6.3. Тел. (068) 4747l l2, e-mail: admin.rda@uftr.net
6.4. Тел. (04'141) 31-4-85, e-mail: bukyotg@ulф.net
6.5. Тел. (04744)9-52-42, e-mail: babanskasr@ukr.net ,.
6.б. Тел. (04745) 60254, e-mai l : rаdа040б l 5 82@meta. ua
6.7. Тел. (04748) 6-I8-74, e-mail:
manki vka_selrada@ukr. net
6.8. Тел. (098) 7l93 l49, e-mail:
cnapivankivskaotg@gmai l.com, веб-сайт:
ivanki vska. grоmаdа.оrg. ча
б.9. Тел. И73 l 3-M-9l, e-mail: tаlпiчskа.grофаdа.оrg.uа
6.I0. Тел. (0474'l) бl l45,6l l4l, e-mail:
vukoncomOl6@ukr.net
6.1l. Тел. (0474'l) 9543l, 097-001-14-6l, e-m!il:
bashtecЖi@uk.net
б. l 2. Тел. (047 44) 96222, e-mail:
dmutrushku_cnap@ukT.net
7.1. Тел. (04'146) 25l l8, e-mail: cnap-monteg@ukr.net,
веб-сайт: monastyrysche.gгomada.org.ua
8.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472)36|01-83, е-
mai l : cnap_cherkasy@ulc.net
8.2; Тел.(0472) 30-З3-3l, e-mail: rpol@i.ua, веý-сайт r-
pol.ck.ua
8.3. Тел. (0472)34З-692, (0б3) 479-17-1б, e-пiail
lesky.cnap@uk.net, веб-сайт:httр: leskivska-
gromada.gov.ua
8.4. Тел. (047 2) З 4-26-98, e-mai l : sagun ivskara]da@ukr. net,
офiчiйний сайт: http://sagunivskaotg.org.ua
8.5. Тел. (O4'l2) 306532, e-maiI: stерапki.rаdафчkr,пеt
8.6. Тел. (0472) 586623,586392, e-maiI: tsnap-
sloboda@uk.net
8. 7. Тел. (04'7 2) З40222, З 4032 l, e_mai l : ЬudrаРа@чkr. net
8.8. Тел. (0472) 30-21-06,30-25-40, e-mail:
moshnuSR@ukr.net
9,1. Тел. (04'132)6178'l, e-mail: cnapkam@uk!.net, веб-
сайт hфs ://kammishada. gоч.ча
9.2. Тел. (О47 З2) g 8442, e-mail : myh_silrada@[rkr. net
9.3. Тел. (047З6) 3-17-78, e-mail: kапiч_сhарфukr.пеt
9.4. Тел. (И736) 9М-24, e-mail:
stepanci_otg_cnap@ukr.net, веб-саltг -
http ://stepanecka. grоmаdа.оrg. ча
9.5. Тел. (М736) 68225 ,e-maiI: bobryca_rada@ukr.net
9.6. Тел. (04736) 9З224, e-mai l: si lradal iplava@gmail.com,
веб-сайт hФ://liplyavska. grоmаdа.оrg,ча
9.7. Тел. (0473 3 ) 4-2З -'7 З, e-mai l : dozvi ln iy@u]kr.net
9.8. Тел. (М733) 93 442, e-mail: Ьаlаklеа_s_r@чkr.пеt ,

веб-сайт: www. balakleivskaotg.org.ua
9.9. Тел. (И733) 9-53-47, e-mail
cnФ.rCItmiýfi ivka@gmail.com веб-сайт: rоtm i shi vka-

о**r, мп*опrl9йб
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9.10. Тел. (096)674gg3l j-mаП: t"-i

berez.sekretar@gmai l.com
9. l 2. Тел. (04730) 2-8'7 -28,e-mail:

9lщу_rуr_t9ф@чК.п:t, веб-сай,г: chigirinsltaotg.org.ua
9. l 3. Тел. (04730) 95-З45, 95-2-g8,"-riil,
mdsr2Ol5@чkг.пеt

Закони Украiни

Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
ведення .Щержавного земельного

Порялку
кадастру,
l Украiнизатвердженого постановою Кабiнеry Мiнiсфiв

вiд l7жовтня20l2р. ЛЪ l05l ]

Розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд'.l 6
'рuчч 2014 р. Ng 523-р к.Щеякi питання надання
адмiнiстративних послуг органiв виконавчоi влади через
ЦеНТрИ надання адмiнiстративних послчгD

Акти центральних органiв виконавчоТ влади

дкти мiсцевих органiв виконавчоi
влали/органiв мiсцевого самоврядуван}uI

Умови gтриманняЙмiн
Пiдстава дIя одержаFня адмiнiстатlшноi

послуги
час ведення ,щержавного земельного *адiстру таl'або

Вичерпний перелiк докуменiiв, необхiднlтх
lulя отримання алмiнiстративноТ послуги, а

також вимоги до них
земельного кадасту за формою, "..b"our."o,порядком ведення [ержавного земельного кадасlру,

:?]i.f iT:", л:?тu"9."9ю _ 
Кабi нету М i н icTp i в У краiни

вiд l7 жовтня2012 р. JФ l05 l (форма заяви додасться)*
2. [окумент, ЩО Пiдтзgрджуе ошату послуг з надаIlня
копiй документiв, що створюються пiд чар ведення
,Щержавного земельного кадастРу та витяry з нього (або
iнформачiЯ (реквiзитИ платежу) прО .-аrу збору
(внесення. плати) в буль-якiй формi,' наданi .уО'.*.о"
звернення)
3..щокумент, який пiдтверлжуе повноваження дiяти вiд

Порядок та спосiб подання документiв,
необхiдних для отримання адмiнiстативноТ

послуги

Заява про надання ЫдоййтейJТФ;БЙБ
кадастру у паперовiй формi з доданими
подасться заявником або уповноваженою ним особою
особисто або надсилаеться рекомендованим листом з

У разi подан}UI заяви органом державноТ влади, орган()м
;;;йй;

дIя надання вiдповiдноi iнформачiт з посиланнrтм l{a
норму закону, яка передбачае право вiдповi
запиryвати таку iнформацiю, а також реквiзити справи,
у зв'язку з якою виникIIа поrреба

Така заява розгляда.r"i" у noru".b.o"oм

описом вкJIадення та повiдомленням про вручоння або в
електроннiй формi - засобами телекомунiкацiйного
зв'язку з використанням електронного пiлп"aу, tцо
базуеться на квалiфiкованому сертифiкатi електронного
пiдпису, чи iншого iLльтернативного засобу електронноr
iдентифiкацiт особи через Публiч"у *члч.rрФву карту
або з використанням единого державного вобпорталу
електронних послуг, у тому числi через веб-сторiнку
,Щержгеокадастру

вiд06,12.2022
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порядку
ll Платнiсть (безоплатнiсть) наiання

алм i нiстративноi послуги

Послуга платна (у випалку звернення орган
влади та органiв мiсцевого самовр
безоплатна)

У разi плаmносmi:

l 1.1 нормативно-правовi акти, на пiдставi яких
стягусться плата

Стаття 4l Закону Украiни кПро [ержавни
кадастр)

i земельний

l1.2. розмiр та порядок внесення плати
(алмiнiстративного збору) за платну

апмiнiстративну послуry

Розмiр плати за надання послуги 0
прожиткового MiHiMyMy мя працезд€
встановленого законом на 1 сiчня каJIендаr
якому надасться вiдповiлна адмiнiстративна
Огшата послуги здiйснtосться шляхом п
перерахування коштiв через банки та./абс
поштового зв'язку; пiдтвердженням оплат
платiжне доручення або квитанцiя з вiдмiтк
вiддiлення поштового зв'язку (або
(реквiзити платежу) про сплаry збору (внесе
буль-якiй формi, наданi суб'ектом звернення
Оплата послуг здiйснюеться з ypaxyBal
Закону УкраТни кПро платiжнi системи
коштiв в YKpaTHi>
У разi подання заяви в електроннiй фор
телекомунiкацiйного зв'язку з виl
електронного пiдпису, що базу€ться на кв€lл
сертифiкатi електронного пiдпцgу, .

альтернативного засобу електронноТ i,

особи, у тому числi через Публiчну кадас.
оIIлата послуг за надання вiдомостей з
земельного кадасту здiйсrпоеться iз за(

електронних платiжних засобiв вiдповiдно
УкраiЪи кПро платiжнi системи та перекi
YKpaTHi> за допомогою програмного з

державного земельного кадасmy

,03 розмiру
тних осiб,
ного року, в

послуга
0переднього

вiддiлення
{ послуги €

эю банку.чи
iнформачiя

ння плати) в

)
IHrlM вимог
та переказ

иi засобами
iористанням
iфiкованому
и iншого
tентифiкачiТ

рову карту,

Щержавного
)тосуванням
до Закону
з коштiв в

лбезпечення

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати 1.1. УК у. м. ЧеркасахДеркаси/2202500, 899!
3 803 l l 50, UА548999980з 34 l 0987902,7 02з00,.
2. l. ГУК у Черк.обл./Звенигор.р-rr/220 l 2500,
UAO5 8999980з з4 l 79879027 023 l00
2.2. У К у M.BaTyTiHoMy/BaryTiHe 1220 12500, З

899998, UА538999980зз4 l l 987902702з005
2.З. УК у Звен.р-н/отг с.Шевченков/220l250(
UА9689999803з4 l 2987902,702з67 l

2.4. ГУК у Черк.обл./тг смт KaTep/220l2500,
UA868999980334 l 39879027 0237 з9
2.5. ГУК у Черк.обл./тг м.Корс/22012500, З7!
UA78 89999803 34 l 6987902"1 02з7 4 |

2.6. УК у Корс-Шевч.р-нЖор-Шев,рl220l25(
з67172м, 899998, UA598999980334 l 498790:
2.7. УК у Кор-Шевч.р/отг с.Селище/220l250(
UA5 4 89999 803 34 l 998 790 2,1 02з 64з
2.8. УК у Лисян.р-rr/отг с,Бужанка122012500,
UA l 28999980334 l 59879027 02з68з
2.9. ГУК у Черк.обл./тг с.Лисянка./220l2500,
UA84 89999 803 з4 l 99 879027 02з 685
2.10. УК у Шпол.р-rr/отг м.Шпола/22012500,
899998, UАб68999980334 l 0987902,7 02з659
2,1l. УК у Шпол.р-t/отг c.MaryciBl220l2500
899998, UA l 88999980з34 l 6987902102з657
2.12 УК у Шпол.р-н/отг
с.Л и п'я н ка./220 l 2500, 7 l 25 78400 l, 26з2з 522,
U А 94 8 9999 8 0з з 4 l 29 8,7 9 027 02з 7 07
2.13. ГУК у Черкаськiй обл./ ТГ смт Сркиl22

)98,

:

2649066,14,

677 l 5з 8,

l,з7864,724,

]79305()6,

|з05б6,

0;
;702з240
1,3420,720|,

367,7,7814,

379305б6,

3803 l 2 i6,

3 803 l 2:76,

0 l 2500,

о*,.r, мr*опr.9йб

ГУjерlкгоохцастру 
у Черкаськiй областi
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з,7 9з05 66, UA7089999803 34 l 5 Ф'790r7O2иФ

899998, UА4889999803з4 1 698790 27 о2збgg

3.1 гук у Черк. обл./тг. м. Городище 122ап500,
04407 66l, 899998, UA8889999803 34 l l 98790 27 о237 зз
_З:2. 

УК у Гор,р-l/отг с.Вiльшана/220l2500, З67720.72,
UАз з 8999980з34 l 798790 27 02з 663

] 
j:_ГУК у Черк.обл./тг с.МлiiЪ/220l2500, 379305б6, UA

l 78999980334 l 0987900002з62 l
4. l . _здксукУ(ЕАП)/Золотоноша/220 l 25 00, з 67.7 4284,
899998, UА288999980зз4 l 59879027 о2з007

1:2_.МФО 820172, СДРПОУ 26358880, р/р
9,7 820 1,7 203 44270002 00004 7 l 00

1:3. |ук у Черк.обл./тг с, Новодм и т l22O 1250а, з7 gз 05 66,
U л2789999803з4 | 29879027о2з749
4.4. ГУК у Черк.обл./тг с.Пiщане/220l2500, З7930566,
UA l 98999980334 l 598790 27 02з7 5 l
4.5. ГУК у Черк.обл./тг смт .Щраб iB 220 l 2500, 3 79З 05 li6;
UA848999980334 l 79879027 0237 l 5

1:6. IyK у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/220 l 2500, 342з83 49,
UA8 l 8999980зз4 l l 9879027 023 665

17. гук у Черк.обл./тг смт Шрамк/220l2500, 34238з55,
UАз 2 89999803 з4 l 898 790 27 о2з7 бз

1:8 ГУК у Черк.обл./тг с.Вознесен/220l2500, З'79ЗО566,
UА868999980з34 1 798790 ооо2з729

l 1:? лЦI l Черк.обл./тг с.Зорiвка/22090100, З7930566,
UA9389999803 l 40 l 0537000023629

i:':л|YК у Черк.обл./тг смт Чорноб/220l2500, 379З0566,
899998, UА578999980зз4 l 498790 27 02з7 б l

|.l YK у Чорн.р-l/отг с.IрклiiЪ/220l2500, 36-|82468,
899998, UA438999980334 l 298790 2.7 02з65 5
6. l . УманськеДК/Умань/220 l 2 500, 3,1 96069 5 

" 
899998,

UА448999980з34 l 59879027 02зо1 0
6.2. Уман. Ук/отг с.Ладиж инка/ 220 l 2500, з 7960б95,
UА258999980з з4 l 898790 27 02з бg5
6.3. ГУК у Черк.обл./тг с.Паланка,/22012500, З7930566.
UА208999980з34 | 49879027 02з65 |

9:4. ГУК у Черк.обл./тг смт Буки/220I2500, 25659763,
UA05 89999803 з4 l з 98790 2.1 02з 64 5

16: 
5. ГУК у Черк. обл./тг смт. Бабанк а/220 12 5 0О, 044 l 02 7 8,

UA84820 1 72034420000 1 000 l 35258

9:6. гук у Черк.обл./тг м.Христин/22012500, 379з0566,
UA 1 789999803 34 l 798790 2.1 о2з7 57

9]7 ГУК у Черк.обл./тг смт MaHbK/220l2500, З79305б6,
UA2989999803 з4 l 098790 2.1 о2з7 4з
q._1 УК у Маньк. р- rrlотг с. IBaHbKl.t/ 220 1 250О, 3 ? 98 l 92(),
899998, UA778999980334 l 798790 27 02з647

9._9. 
ук у Тальн.рr/отг. м. Тальне /22012500,3d780083,

899998, UA858999980334 l 69879027 о2збl 5
6. l 0. ГУК у Черк.обл./тг м.Жаш Ki в/22О 1 2500, 3 79З 05 66,
UA9889999803 34 l 998 790 27 02з 62.|
6.1 l. гук у Черк.обл./тг с,Баштечки /220125оо"
з7930566, UА488999980з34 l 898790000237 l 9
6. l2. Виконавчий KoMiTeT .ЩмитрушкiвськоТ сiльськоТ
ради
Кол е[РПОУ 044l0344,
UA12820172034422000l000l l7706 в [КСУ м. КиiЪ
мФо 820172
7. l . гук у Черк.обл./тг м.Монасти р 1220 12500, 3 79305 бб,
UA04 89999803 34 l 49 8 790 27 02з7 4 5
8.1. ук у. м. ЧеркасахГtеркаси/2202500, 89999Е,
3 803 l 1 50, UA548999980334 l 09879027 023о02

!2. ук у м.Черкасах/отг с.Р.Полян/220l 2500, з803 l l 50 ,

. ,_я!у^lФдi4{аrcТРУ 
У Черхаськ|й областi

86 вiд 06,.|2.2022, 
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8.3. УК у м.Черкасах/отг с.Леськи/22012500,3S03l ll50 ,

899998, UA73 8999980334 l 29879027 023697
8.4. УК у м.Черкасах/отг с.Сагунiвl220l2500,3803l l50,
899998, UA 758999980334l2987900002з7 l l
8.5. ГУК у Черк.обл./тг с.Степанк/22012500, З'7930566,
Е99998, UА928999980334l8987902702з65з
8.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Ч.Слобо д/22012500, З79З0566,
899998, UА9б8999980334 l 0987902,7 02з,l 0 l
8.7. ГУК у Черк.обл./тг с.Булище/220l2500, 37930566,
899998, UA25 8999980з34 l 69879027 02з725
8.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Мошни/220l2500, 044088()9,
UA768999980334 l 89879027 02з7 47
9.1. ГУК у Черк.обл./тг м.Кам'ян/22012500, 37930566,
UA4 l 89999803з4 l 6987902,702збзl
9.2. ГУК у Черк.обл./тг с.Мкхайл/220 l 2500, 3 793 05(i6,
UA 89 89999 80з 34 l 09 8 790 2,7 02з бзз
9.3. Канiв.УIOКапiвський р-н/220 12500, З 8048 5 5 7,
899998, UA658999980334 l 7987902,1 02з l84
9.4. Канiв,УIоотг с.Степанцi/220 l 2500, з8048557,
899998, UA398999980334 l 89879027 02збз,7
9. 5. ГУк у Черк.обл./тг с. Бобриrц/220 12500, 044 l 08 l 2,
Uд2289999803з4 l 0987902,702з67 5

9.6. ГУК у Черк,обл./тг с.Лiпляве/220 l2500, 379З05(i6,
UА648999980з 34 l 49879027 02з бз 5
9.7. УК/Смiла 38029906, ГУДКСУ у Черкаськiй
обл.899998, 22012500
UАOз 89999803 34 l 99879027 02з009
9. 8, Смiл.УIOотг с,БаJIакJI ея1220 |2500,
3 8029906,Казначейство УкраТни,
UАз 5 89999803 34 l з 9 879027 023 687
9.9, Смiл.УIOотг c.PoTMicTpiBKa/220l2500, З8029906,
UA288999980334 1 l 9879027 023 649
9.10. Смiлянське УК/отг с. TepHiBKa/220l2500, СДРllОУ
3 8029906, р/р UA 75 8999980З 3 4 1098'7 902'7 02З 69 l
9. l l, ГУК у Черк.обл./тг с. Березняtс/220 12500, 3 793 0566,
UA l 089999803 з4 l 7987902,7 02з 689
9.12. УК у Чигир. р-н/отг м. Чигирин/220l2500, 899998,
36783 1 94, UA 468999980334 l 89879027 0237 05
9. 1 3. УК у Чигир.р-н/отг с. Медведiвl220 12500,
36783 l 94. UA7 l 8999980334 l 4987902,702з703

Строк налання алмiнiстративноТ послуги Протягом l0 робочих днiв з дня ресстрацiТ вiдповiдноТ
заяви у територiальному органi

Перелiк пiдстав для вiдмови у наданнi
алмiнiстративноТ послуги

I. У ,Щержавному земельному каластрi вiлсутнi
запитуванi вiдомостi
2. Iз заявою про наданюt вiдомостей з ,Щержавного
земельного кадасФу звернулася ненtцежна особа
(право на отримання засвiдчених копiй документiв
,Щержавного земельного кадастру та витягiв з них мають:
щодо документацii; на пiдставi якоТ BHeceHi вiдомостi до
Поземельноi книги на земельну дiлянку, - особи, яким
нtlлежить речове право на що земельну дiлянку; щодо
iнших докрtентiв (KpiM документiв, що мiстять
державну таемнищо) - фiзичнi та юридичнi особи.
Органи державноТ влади, органи мiсцевого
самоврядування м€rють право на отимання засвiд.tених
копiй ycix документiв ,щержавного земельного кадастру
та витягiв з них, якщо це повlязано iз здiйсненням ними
повноважень, встановлених законом)
3. ,Щокументи поданi не в повному обсязi (вiлсут,нiсть

документа, що пiдтверджу€ повноваження дiяти вiд
iMeHi заявника, вiлсутнiсть документа, що пiдтверджу€

г з надання копll документа, що

о*,.r. мп*опri?йб
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створюеться пiд час веденнrl .щержавного
кадасту та витяry з нього (або iнформачi
платежу)), таlабо не вiдповiдають
встановленим законом (заява не вiдповiдае l
Ф9рц!i)

земельного
Т (реквiзитiв

вимогам,
lстанов,:тенiй

l4. Рсзультат надання адмiнiстративнOi послуги КопiТ докумонтiв, що створюються пiд час вед|ення

,Щержавного земельного кадастру таlабо витяги з ншк або
повiдомлення дро вiдмову у ii наланнi

l5. Способи отримання вiдповiдi (результаry) КОпii документiв, що створюються пiд .

,Щержавного земельного кадастру таlабо витя
повiдомлення про вiлмову у ii наданнi Hr

заявниковi в електроннiй формi
телекомунiкацiйного зв'язку на вказану l

адресу електронноi пошти або з використанr
державного вебпорталу електронних посл
числi через веб-сторiнку Щержгеокаластру, з

заявника видаються у паперовiй формi шенц
адмiнiстративних послуг особисто заявнику
направленнJI поштою цiнним листом з описо]
та повiдомленням про вручення

Nac ведення
iги з них або
lдсилаються

засоlбам и

у зверltеннi
lям €диного
уг, у ,гому

ta бажанням
)ом надання
або шляхом
и вкладення

1б. Примiтка * Форма заяви про надання вiдомостей з ,

земельного кадастру у формi копiй доку
створюються пiд час ведення .Щержавного
кадастру наведено у додатку l до ТиповоТ iH(
картки апмiнiстративноТ послуги
Форма заяви про надання вiдомостей з ,

земельного кадастру у формi витягу з док
створюються пiд час ведення ,Щержавного
кадастру наведено у додатку 2 до ТиповоТ iHd
картки алм iнiстративноТ послуги

Щержавного
,MeHTiB, що
земельного

РормаuiйноТ

Щержавного
:умента! що

земельного

РормачiйноТ

!одаток l
до Типовоi iнформацiйноi Ki
адмiнiстративноi послуги з I

вiдомостей з Державного зеl
кадастру у формi копiй доку
що створюються пiд час вед
,Щержавного земельного кадi

Фсоб4 }"о"""r**й "ад"*r",Иorocri

1прiз""
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п
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мlсцезнаходкення юридичноi особи)

(номер контактного телефону)

зАявА
про надання вiдомостей з !ержавного земельноrо кадастру

Вiдповiдно до Закону Украiни "Про !ержавний земельний кадастр" та Порялку
ня !ержавного земельного кадастру прошу надати:

витяг з !ержавного
ьного кадастру

п державний кордон Украiни
П землi в межttх територiТ aдмiнiстративно-територi{льноТ
одиницi
п землi в межах територiй територiшrьних громад
П обмеження у використаннi земель

П у тому числi з посиланням на докуilrенти, на гiiдставi
яких вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до Державного земельного кадастру

П мелiоративну мережу, складову частину мелiорат{вноТ
мережi

П земельну дiлянку з:

П вiдомоСтями прО речовi права на земельнУ лi{янку,ix обтяження, одержаними в порядку iнформфiйноi
взаемодii з,ЩержавНого реестРу речовиХ прав на Нер}.хоме' майно, а тtжож з:

П вiдомостями про дiлянки надр, надЕнi у
користувtlння вiдповiдно до спецiальних дозвфлiв на
користування на,драIчrи та aKTiB про нфдання
гiрничих вiдводiв, одержаними , пфр"д*у
iнформацiйноi взаемодii мiж .Щержавниr rеr!л"н""
кадастром, .Щержгеонадрttl\,rи та,Щержпрацi;
П посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi dемель
BHeceHi до Державного земельного кадастру;

П yciMa вiдомостями, внесеними до ПоземфьноТ
книги, KpiM вiломостей про речовi права на земфльну
дiлянку, що виникJIи пiсля l сiчня 20l3 р., а також з:

П вiдомостями про дiлянки н4др, над|нi у
користувilння вiдповiдно д9 спецiальних дозволiв на
користувtlння надрап.rи та aKTiB про нфдання
гiрничих вiдводiв, одержaними в пdрядку
iнформацiйноi взаемодii мiж .Щержавним земеhьним
кадастром,,Щержгеонадрzlп{и та .Щержпрацi ;

П посиланням на докуI![енти, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi {емель
BHeceHi до,Щержавного земельного кадастру

П вилачу державного акта на право власностi 
"а 

земфп"пу
дiлянку новому власнику земельноi дiлянки

вlдку, що мiстить узагалънену iнформаuiю про землi (територiт);
копiювання 3 картографiчноi основи .Щержавного земельного кадастру, кадастрOвоТ

(плану);
iю документа, що створюсться пiд час ведення .Щержавного земельного кадасtру;

ГУjвохгеокцабтру 
у Черхаськiй облатi
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Пl
П:
Пl
вла

цiл
Пд
Деl

lб8

]]: _1"уrента.,Щержавного земельного кадастру;
вlдку про наявнiсть та]озмi;i земольноi частки (пЬ);
вiдку про наявнiсть у.IiержЙ"о"у земельному,iЙфi вiдомостей lrро о;ticTb земельнот дiлянки у межах норм безоплы.i й;ъ;;изацii за певним)вого призначення (використання);
вlдку про осiб, якi отримЕлли доступ ло iнформацii про суб'екта речового I:авIIому земельному кадастрi.

ня },

iT

у

Вiд
прс

)Mocтl власника / користувача земельноi
дiлянки або уповноважену ним
особу;
спадко€мця/ правонасryпника (лля
юридичних осiб);
особу, в iHTepecax якоi встановлено
обмеження, або уповноважену нею
особу

| 
орган державноi 

"пад, 
/ орп

l мlсцевого самоврядування;
розробника доку\rентацii iз
землеустрою/суб' ект& оцiноr
дiяльностi вiдповiдно до стаl
Закону УкраТни "Про оцiнку
земель";
HoTapiyca

н

ноТ

Ti 6

Прi
фiзл

tsище, власне lм'я, по батьковi за (наявностi)
ЧНоi оСоби / найменування юDиличноТ оспбr,т

Под

фiзл
пер(

етко_вии номер / серiя та номер паспорта
чноТ особи, яка через своТ релiгiйнi
конання вiдмовилася вiд пDийняття номепя

Mic
Micr

(е проживання фtзичноТ особи /
эзнаходження юридичноТ особи

Рекr
(назl

та д(
iMeH

lзити документа, що посвiдчуе особу зЕUIвника
}а, номер та серiя докумеНта, дата його видачi),
)кумента, що посвiдЧуе повноваження лiяти вiд
i особи (для уповноваженоi особи)

Пiдс
посI
вiдп
мiсц
iнфо
якок

гави для надання вiдповiднот iнформашii з
панням на норму закону, яка передбачае право
)вlдного органу державноi влади або органу
)вого самоврядування запитувати таку
rмацiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з
виникла потреба в отриманнi iнформацiТ

вiдомостi про об'ект ,щержавного земельного кадастру, стосовно якого зап
tocTi:

Данi про земельну дiлянку
Micr: э розташування земельноi дiлянки
Кuда :тровий номер земелёноi дiлянки (за наявностi)
Данi
к&даt

гrро iнший об'€кт !ержавного земельiЪБ-
тру, стосовно якого запитуються вiдомостi

вiдомостi про документ таlабо витяг
вно якого запитуються вiдомостi:

з документа !ержавного земельного

Данi
роздi
cTopi

Ipo тип (назву), номер, дату реестрацii, назву
ry або перелiк роздiлiв, на}ву або номер
Iки докр{енту, з якого зап,{овляеться копiя

заяви/запиту додаються :

о***. Mr*onri9#
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пiя докр{ента, що посвiдчу€
)

l69

П документ, який пiдтверджуе повноваження
дiяти вiд iменiзмвника
(у разi подання заяви уповноваженою особою
заявника);
п доручення власника (користувача) або
набувача права на земелыtу дiлянку на
отримання вiдомостей з .щержавного земельного
кадастру.

(наявностi) особи, уповноваженоТ
надавати вiдомостi з !ержавного

паперовiй формi
електроннiй
iншiй формi

мп

ис зtUIвника

'за наявностi)

подtlння зtulви

земельного

вiдомостi з .Щержавного земельного

.Щодаток 2

.Що ТиповоТ iнформацiйноТ *{рr*,
алмiнiстративноi послуги з нрдання
вiдомостей з ,Цержавного земельного
кадастру у формi витягу з доrумента.
що створю€ться пiд час ведення
,.Щержавного земельного кадаРтру

(особа, уповноважена надавати вiдомостi

з,Щержавного земельного кадасгру)

найменування юридичноi особи)

(податковий номер/серiя та номер паспортl

фiзичноi особи, яка через своТ релiгiйнi перёконання

вiдмовилася вiд приiiняття номера)

(реквiзити документа, що посвiлчус особу,

ГУjерlкгеохцатру 
у ч.р*асr*iй обпй-
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:умент про оплату послуг за
ня вiдомостеЙ з Державного

Iнформацiю про стан формування вптяrу/довiдки/викопiювання/ засвiдченот копii
надати:

Службова iнформацiя
iйний но

Прiзвипlе, власне iм'я, по баты(овi за

о**r, мп*опri9йб

яка звернулася lз заявою

кадастру;
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(назва локумеrrта, номор та сорiя, дата видачi), та

документц що посвiдчуе повноважсння дiяти

вiл iMeHi особи)

(Micue проживання фiзичноТ особи /

мlсцсзнalходження юридичнот особи)

(номер контаrгного телефону)

зАявА
про надання виомостей з {ержавного земельного кадастру

вiдповiдно ло Закону Украiни "про !ержавний земельний кадаiiр" та Порядку
ня Державного земельного кадастру прошу надати:

витяг з !ержавного
ьного кадастру

П державний кордон Украiни
П землi в межах територiТ адмiнiстративно-територiальноi
одиницi
П землi в межах територiй територiiшьних громад
П обмеження у використаннi земель

П у тому числi з посиланням на докрIенти, на пiдставi
яких вiдомостi про обмеження у використаннi земелl,
BHeceHi до Державного земельного кадастру

П мелiоративну мережу, складову частину мелiоративноi. мережi
П земельну лiлянку з:

П вiдомостями про речовi права на земельну лiлянку,
iх обтяження, одержаними в порядку iнформаuiйноТ
взасмодii з !ержавного реестру речових прав на нерухоме
майно, а також з:

t] вiдомостями про дiлянки нодр, наданi ),
користування вiдповiдно до сIIецiальних дозволiв Hzt

користувЕlння надрами та aKTiB про надання
гiрничих вiдводiв, одержаними в порядк),
iнформацiйноi взаемодiI мiж,Щержавним земельнимt
кадастром,,Щержгеонадрами та Щержпрацi ;

i] посиланням на документи, на пiдставi яки}:
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до Державного земельного кадастру;

П yciMa вiдомостями, внесеними до Поземельноi
книги, KpiM вiдомостей про речовi права на земельну
дiлянку, tl(o виникли пiсля 1 сiчня 2013 р., а також з:

t] вiдомостями про дiлянки нодр, наданi },

користування вiдповiдно до стlецiа.гlьних дозволiв Hat

користування надрами та aKTiB про наданняt
гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку,
iнформацiйноТ взаемодiТ мiж/{ержавним земельним:
кадастром,,ЩержгеонадрЕlми та,Щержпрацi ;

П посиланням на документи, на пiдставi яких:
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi ло .Щержавного земельного кадастру

*П видачу державного акта на право власностi на земельну
гуjержrеохqдатру 

у Черхаськiй 0бластi
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Пд

17l

дiлянку новому власнику земельноТ дiлянки
овiдку, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територii);
ИКОПiЮВання З картографiчноТ основи !ержавного земельного кадастру, када(
ги (плану);
опiю докрлента, цIо створюеться пiд час ведення.щержавного земельного кадi
итяг з докр(ента .Щержавного земельного кадастру;
овiдку про наявнiсть та розмiр земельноТ частки (паю);
овiдку про наявнiсть у rщержавному земельному кqдастрi вiдомостей про одер
:HicTb земельноi дiлянки у межах норм безоплатноТ приватизацii за пеfпим ви
0вого призначення (використання);
овiдку про осiб, якi отримали доступ до iнформацii про суб'екта речового пра
жавному земельному к4дастрi.

)

ня у,

ii

у

Вiд
пр(

эмостl власника / корисryвача земельноi
дiлянки або уповноважену ним
особу;
спадкоемця/ правонасryпника (для
юридичних осiб);
особу, в iHTepecax якоi встановлено
обмеженн я, або уповноважену нею
особу

оргzlн державноТ влади / оргi
мiсцевого самоврядування;
розробника докр{ентацiТ iз
землеустрою/суб'екта оцiно
дiяльностi вiдповiдно до ста
Закону Украiни "Про ouiHKy
земель";
HoTapiyca

н

tноi
Ti 6

Пр
фiз

звище, власне iм'я, по батьковi за (наявностi)
rчноТ особи / найменування юридичlrоТ особи

По,

фiз
пеr

tатковий номер / серiя та номер паспорта
tчноi особи, яка через своi релiгiйнi
эконання вiдмовилася вiд прийнят,гя номера

Mil
Mic

це проживання фiзичноi особи /

Iезнаходження юридичноТ особи
Per,

(на
та)
iMe

вiзити документа, що посвiдчуе особу заrIвника
iва, номер та серiя документа, дата його видачi),
окумента, що посвiдчу€ повноваження дiяти вiд
ri особи (для уповноваженоi особи)

Пiд
по(
вiд
Mic
iпф
як0

этави для надання вiдповiднот iнформачii з

аланням на норму закону, яка перелбачае право
tовiдного органу лержавноi влади або органу
Iевого самоврядування запитувати таку
rрмацiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з
о виникла потреба в отриманнi iнформацii

Вiдомостi про об'скт Щержавного земельного кадастру, стосовно якого з€

,MocTi:
итYIот

Даr i про земельну дiлянку
Mir це розташування земельноi дiлянки
Ka.l астровий номер земельноТ дiлянки (за наявностi)
Даr
кад

i про iнший об'скт.Щержавного земельного
lcTpy, стосовно якого запитуються вiдомостi

вiдомостi про документ таlабо витяг з документа ,щержавного земельног(
)овно якого запитуються вiдомостi:

Даr i про тип (назву), номер, дату реестрацii. HitзBy

о**r. мr*опri9йб

| у лержrcокадастру у черхасьхiй областi
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п
Пу
Пв
Пв

мп

(у разi подання заяви уповноваженою
заявника);
п доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну лiлянку на
отримання вiдомостей з !ержавного
кадастру.

Iнформачiю про стан формування витягу/довiдки/викопiювання/ l копll

Т заяви
ис зfuIвника

Прiзвище, власне iм'я, по
(наявностi) особи,
надавати вiдомостi з .Щержавного
земельного

за паявностi)

подання заяви

Пiдпис уповноваженоi
вiдомостi з,Щержавного

Що заявиlзапиту

докр{ента, що посвiдчуе П документо який пiдтверджуе
дiяти вiд iMeHi зчuIвника

гу-[|вржгеокцастру 
у черкасьхiй областi

86 вiд 06.12,2022,lш 
lllllllllllшlilIlllшlll lllll lll ill lllll

о**r, мп*опr.Рйб

або перелiк роздiлiв, Htt:lBy або номер
з якого зtl]l{овля€ться копlя

про оплату послуг за
вiдомостей з .Щержавного

надати:

формi
формi на адресу:

кадастру;

Службова iнформацiя



IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА

|7з

АдмIшстрАтивноi послуги
випр.

}lt 1

Лb

тЕх Iп yBI ях вн
опу орг иого

З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва алмiнiстративноТ послуги)

ного У
iй обл

Уп ивних

влiння

областi
влlння

й областi
влlння

областi
iння

областi
(найменування суб'скта надання послуги)

Iнформачiя про центр надання адмiнiстративних послуг

1.1. Щентр наданнrl адмiнiстративних послугм. Черкаси.
2.1. Цеrrт надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTery
ЗвенигородськоТ MicbKoI ради.
2.2. Щентр наданЕя адмiнiстратrвних послуг Виконавчогý KoMiTery
BaryTiHcbKoT MicbKoT рали.
2.3. Щентр надан}ш адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради.
2.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг Катеринопiл|ськоТ
селищноТ ради.
2.5, I_[eHTp наданнrl адмiнiстративних послуг Корсун ь-Шефчен к i вс ькоТ
мiськоi рали.
2.6. Цент надання алмiнiстративних посJryг виконавчого KoMiTery
Набутiвськоi сiльськоi ради Корсунь-Шевченкiвського pafioHy.
2.7. Щентр надання адл,riнiстративних послуг виконавчого KoMiTery
Селищенськоi сiльськоТ ради.
2.8. I_{ешр надання адцrлiнiстратшних послуг виконавчого fioMiTery
Бужанськоi сiльськоI рали Лисянського району.
2.9. Щентр надання адмiнiстратl.tвних послуг виконавчого ftoMiTery
ЛисянськоТ селищноТ ради.
2.10. Щентр надання адмiнiстративнIо( послуг ШполянськфТ MicbKoT

ради об'еднаноТ територiапьноi громади.
2.1 l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчогф KoMiTeTy
MaryciBcbKoi сiльськоi рали.
2. l 2. Щентр надання алмiнiстративних послуг Л ип'я нсько{ сiл ьськоТ
об'сднаноТ територiал ьноi громали.
2.13. I_[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчогф KoMiTeTy
CpKiBcbKoT сел ищноТ ради.
3.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого |coMiTeTy
ГородищенськоТ MicbKoi ради.

Вб вiд 06,12,2022
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3.2. L{екгр наданн,я адмiнiстративню( посJryг 
"n*o"*"o.b 

KoMiTeTy
ВiльшанськоI селищно[ ради.
3.3. [{eHTp наданшI адмiнiстративних послуг МлiiЪськоТ фiльськоi оали
Черкаського району.
4.1. Щентр надання адмiнiстативних послуг у MicTi 3оло[оноша.
4.2. Щекгр надання алмiнiстративних послуг виконавчо.ф KoMiTery
ГельмязiвськоТ сiльськоТ рали.
4.3. Цент надання адмiнiстативних послуг виконавчогф KoMiTeTy
НоволмитрiвськоТ сйьськоТ рали.
4.4. I_[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчог{ KoMiTeTy
ПiщанськоТ сiльськоТ ради.
4.5. Щентр надан ня алм i нiстратив них послуг .щраб i вс ькот сел и щнот
ради.
4.6. Щентр надання адмiнiстративних послуг Вел икохутi|ськоТ
сiльськоТ ради.
4.7. Щентр надання адмiнiстративних
ШрамкiвськоI сiльськоТ ради.
4.8. Щентр надання адмiнiстративних
Ради.
4,9. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого комiте,гу
ЗорiвськоТ сiльськоТ рали.
5. l, l_{eHTp надання алмiнiстративних послуг ЧорнобаiвськоТ селищноТ
ради.
5.2. I_|eHTp надання адмiнiстративних IIослуг виконавчого органу
IрклiТвоькоТ сiльськоi ради
6.1. I_|eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого комiте.гу
УманськоТ MicbKoT рали.
6.2. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
ЛадиженськоТ сiльськоТ рали.
6.З. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
ПаланськоТ сiл ьськоТ рали.
6.4. I-|eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
БучькоТ селищноТ ради.
6.5. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг виконавчого
БабанськоТ селищноТ ради.
6.6. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
ХристинiвськоТ MicbKoi ради.
6.7, Щентр наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
MaHbKiBcbKoT селищноТ ради.
6.8. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого

8.4. Щентр наданнrl адмiнiстративних послуг виконавчого
CaryHiBcbKoT сiльськоi ради.
8.5. Щентр наданнrl адмiнiстративних послуг виконавчого
Степанкiвськоi сiльськоТ рали.

послуг виконiшчогч KoMiTery

послуг Вознесе нськоТ сiльськоI

KoMiTeTy

KoMiTeTy

KoMiTeTy

KoMiTeTy

KoMiTeтy

KoMiTery

KoMiTeTy

IBaHbKiBcbKoT сiльськоТ ради.
6.9. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг апарату ynp]"ni"o
ТшtьнiвськоТ MicbKoT ради та iT виконавчого KoMiTery.
6.10. Цент наданюI адмiнiстративних послуг виконавчогý KoMiTeTy
ЖашкiвськоТ мiськоi рали.
6.1 l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчогР KoMiTeTy
Баштечкiвськоi сiльськоТ ради.
6.12. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчогр KoMiTeTy
Щм итруш KiBcbKoT сiльськоТ рали.
7.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTel.y
МонастирищенськоТ MicbKoT ради.
8.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг м. Черкаси.
8.2. Щентр наданшl адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTery
Руськополянськоi сiльськоТ ради.
В.З, Цекгр надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTery
ЛеськiвськоТ сiльськоТ рали.

8.6. I-[eHTp надання адмi нiстративних послуг ЧервонослобiдськоТ
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сiльськоТ рали.
8.7. I-{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого комiт,этУ
Будещанськоi сiльськоТ рали.
8.8. l_{eHTP надання алмiнiстративних послуг виконавчого комiтlэту
Мошнiвськоi сiльськоТ рали.
9.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого комiтtэту
Кам'янськоТ MicbKoT ради.
9.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг Михайлiвськот сiльськот
ради.
9.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
KaHiBcbKoT MicbKoT ради
9.4. t{eHTp надання алмiнiстративних послуг СтепанецькоТ сiльсlькоТ
ради об'еднаноТ територiальноi громади.
9.5, ЩентР наданнЯ адмiнiстратИвних послуГ виконавчого KoMiTc:Ty
БобрицькоТ сiльськоТ рали.
9.6. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг ЛiплявськоТ сiльськ:оТ
ради.
9.7. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTe,Ty
СмiлянськоТ MicbKoT рали.
9.8. L[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
БалаклеТвськоТ сiл ьськоТ ради.
9.9. L{eHTp надання алм i нiстративних послуг Ротм icтpi вс ькоТ с iл bcbKoj'
ради.
9.10. Щентр надання алмiнiстративних послуг TepHiBcbKoi сiльськоТ
Ради.
9.1 l. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг Березнякiвськоi
сiльськоТ ради
9.12. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг Чигиринськоi мiськоi
ради.
9. l 3. L{eHTp надання адмiн iстративних, послуг МедведiвськоТ сiлt,с bKoi
ради.

1.8. l8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул, Благовiсна, l70.
2.1.20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенка IBaHa,
47.
2.2.20250,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр-кт. ,Щружби 8.
2.З. 20214, Черкаська область, Звенигtlродського району, с.
LIJевченкове, Провулок Пирогова, 2.
4,2,2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул, Семена Гризла,
12.

2.5. |9402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський , вул.
Шевченка,42.
2.6. 19425, Черкаська область, Черкаський район, с. [{абутiв, вул.
I_{eHTpalrbHa, l90/l.
2.7. 1944З, Черкаська область, Звенигородський район, с. Селищlэ, вул.
Щентральна, l7.
2.8. l933З, Черкаська область, Звенигородський район, с. Бужанка,
вул. I_(ентральна, l9.
2,9, l9300, Черкаська область, смт. Лисянка, пл. Миру, З0,
2.10,20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська, 59.
2.1l,206З l , Черкаська область, Звенигородський район, с. MaTycliB,
ву"п. Кравченка,7.
2.12.20650, Черкаська область, Звенигородський район, с. Лип'янка,
By.lt.IBaHa Гончара, l /а.
2. l 3. 20505, Черкаська область, смт. ерки, Звенигоролський р-н., вул.
В, Чорновола 2.

3. l. l9502, Черкаська область, м. I-оролише, вул. Грушевського, l l .

З.2. 1952З, Черкаська область, Звенигоролський район, смт Вiльu,lана,
By,rl. Шевченка, l90.
3.3. l95l l, Черкаська область, Черкаський район, с. МлiТв, вул. !анила

оr*r, мп*оп.i9йб
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Кушнiра,67.
4.1. l9700, Черкаськаобласть, м. Золотоноша, вул. Незалежносr.i, l5,
4.2, l9,1l5, Черкаська область, Золотонiський район, с. Гельмязiв, вул.
Щентральна, l.
4.з.19,734, Черкаська область, Золотонiський район, с. Нова
.Щмитрiвка, вул. Чернишевського, l 9.
4,4, 19723, 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. Великий XyTip,
вул. Куничi, l0
4.,7. l98l2, Черкаська область, Золотонiський район, с. llJpaMKiBrta,
вул. I{езалежностi, l 6.
4.8. l974l, Черкаська область, Золотонiський район, с. Вфзнесенське,
вул. Щентршlьна, 2l.
4.9- 19740, Черкаська область, Золотонiський район, с. З{Riвка, вчлi
Шевченка,45
5.1. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. ЦенmЬьна. l52.
5.2. 19950, Черкаська область, Золотонiський район, с. lр|лiТв, вул.
Соборностi,2.
6.1. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 3[/б.
6,2.20з82, Черкаська область, Уманський район, с. Ладшlсинка, вул.
Шкiльна,2.
6.3. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 3Ьа.
6,4.20ll4, Черкаська область, Уманський район, смт. Бу{и, вул.
Щеrгральна,28.
6.5. 2035l, Черкаська область, Уманський район, смт. Ба(анка, вул.
Соборна,30.
6.6. 2000l, Черкаська область, м. Христинiвка, вул. Собоilна, 30.
б,7.20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. ШевчЬнка,9.
6,8.20lз2, Черкаська область, Уманський район, с. Iвань{и, вул. Iгоря
Щербини,35.
6.9.2040l, Черкаськаобласть, м. Тальне, вул. Соборна, l$.
6.10. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Захисник{в УкраiЪи,
l9.
6.11. 19222, Черкаська область, Уманський район, с. Баш{ечки, вул,
МIфу,8.
6.12,203з2, черкаська область, Уманський район, с. [мифушки, вул.
ПетропавlIiвська, l9
7. l . l91 0l , Черкаська область, м. Монастирище, вул. Жов|нева, l .

8.1. l8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсн{, t70.
8.2. 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руськ[ Поляна,
вул. Шевченка, 67.
&3. l9б40, Черкаська область, Черкаський район, с. Лесьl]и, вул.
I-(ентршьна,53.
8,4,19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Cary|iBKa,
ЛесiУкраТнки,77/4.
8.5. l9632, Черкаська область, Черкаський район, с. Степ!нки,
ГероТв УкраТни, l24.
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8.6. l9604, Черкаська область, Черкаський район, с. Черв!на Слобода,
вул. Соборна,2/l.
8.7, |9622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свилi!ок, вул.
Шевченка, l77.
8.8. 19615, Черкаська область, Черкаський район, с. Мош{и, вул. М.
Преснякова, 13.
9.1. 20800, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. ГероiЪ М*йцану ЗZ.
9.2.20825, Черкаська область, Черкаський район, с. Михаftлiвка, вул.
ГероiЪ Майлану,27.
9.3. 19000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. Шевченка, 4!.
9.4. l903 l, Черкаська область, Черкаський район, с. Степа!чi, вул.
Тагiанесяна, l0.

вул.

ву.п.
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1.8. 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 - 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 17.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субоr,а, 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 l7.00
Субота, недiля - вихiдний
2.7. Понедiлок, ссреда, четl]ер 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
Середа з 8.00 до 15.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 дсl l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
2. l0. 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
2. l l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l 6:00

Iнформачiя щодо режиму
роботи центу надання
алмiнiстративнIо( послуг

о**r. Mn*onri9rР , 
lill ill l fiirfiififi?iшl'rrifr' r,i,,u *,

2.

",""-,]



]

178

Середа з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2. l2. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l 6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
субота, недiля - вихiдний
2. l3. 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. 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
Нёдi:rя - вихiдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Середа з 8.00 до 16,00
Четверг з 8.00 до 20,00
П'ятllиця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 ло l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до l6.00,
Субота, 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 I7. l5
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до lб.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 16.00
Субота, недiля - вихiдний
4.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до l5,45
Субота, недiля - вшхiдний
4.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5
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
Cepe.la 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
Середа з 8.00 до 16.00
Четверг з 8.00 до 20,00
П'ятниця: з 8.00 до 16.00
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 17.15
П'ятниця - з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5. l , Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до l 6.00

sб вiд 06.12.ztjz)

lш lllllllllllllllllшшlllll lllfl lll ill llilI



179

П'ятниtц, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - l5.00
недiля - вихiдний
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ят.ниця з 08:00 до l
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
Субота, недiля - вихiдний
6_2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
[I'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 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 * 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 - 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 ло l7.15
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'ятниця, субота з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08.00 до 20.00
Недiля - вихiдний
б. I l. Ilонедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08,00 до l 7.00,
П'ятниця: з 8.00 до lб.00
Субота, недiля - вихiдний
6. l2. IIонедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер, п'ятниця з 08.00 ло l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 дсl l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця , субота з 8:00 до 16:00
Недiля - вихiдний
8. l . 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
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятн1,1ця з 08.00 до 1

Четвер з 08.00 до 20.00
субота, недiля - вихiдний
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8.З. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до l6.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до lб.00 (прийоМ громадян до l3.00)
недiля вихiдний
8.4, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела, 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 l6.30
Серела , 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
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.15
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
8.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00,
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 l 7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.3, tlонедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятttиця: 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 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:l5
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до 17:l5
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Серела з 9.00 до 20.00
П'ятниця з 8.30 до l5.30
Субо,га, 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
9.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
9.11. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08,00 до lб.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
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| 20.00,

| П'ятничя з 08.00 до l5.00
| Субота, недiля - вихiдний

| 0. lЗ. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до I6.30

| серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00

| четверг з 08.00 до 20.00
Субота. недiля - вихiдний

l. l. Тел.(0472) зз-07-0l, тел./факс; (о472) 36-0l -8З, e-mail:
cnap_cherkasy@ukr. net
2. l . Тел. (04,7 40) 2206О, 2244 l, e-mail : zvenmiskrada(@ukr. net, вебi-сайт:
zven.gov.ua
2.2. Тел./факс (04740) 6-22-5 5, e-mail : vat_adm incnap@ukr. net
2.З. Тел. (04740) 95-3-98, e-mail: silrаdа_sБеч@mеtа.й
2.4. Т ел, (047 42) 2260 1, e-mai l : sr. kаtеr.сk@uй.пеt, веб-сайт
http://katerynopil-m iskada. gov,ua
2.5.']'ел. (047з5) 24808, e-mail: rаdа_kоrs@mаil.ru
2.6. l'ел. (04735) з-09-7'7, e-mail: tsnap-nadutiv-rada@ukг.net, веб-сайт:
https://nabutivska-gгomada. gоч. ua
2.7 . 1' еп (0473 5) 2_0 l -03, e-mai l : grоmаdа_спар@u kr. net, веб-сайr.:
https ://selyshenska. grоmаdа. оrg.uа
2.8. Т'ел. (04749) 64-4-41, e-mail: buzh__otg_cnap@ukr.net .
http ://buzhanska. grоmаdа. оrg. ua
2.9. Т'ел. (047 49) 6-2з -46, 6-24 -69, e-mai l : lysse lrаdа@u kr. net
2.10. Тел. (0474l) 2-0l-з9, e-mail: cnap-shpola@ukr.iet
2.1 l. Тел, (063)20Sl237, e-mail: matusovrada@ukr.net, веб-сайт:
matus ivska.gromada.org. ua
2,12. Т ел, 9-62-90, (06S) 7600 l з4, e-mai l : l ipianska.otg@gmai l.cornr
2. l 3. Тел. (04742) 9-02-1 8, e-mail: sгеrku@ukr.пеt
3, l . Тел.(047 З 4) 2-0 | -82, e-mail : gоr_спар@чkr. пеt, веб-сайт:
http ://gоrmrаdа. gov. ua
З .2. Т ел. (047 з 4) 96 1 60, (047 з 4) 96 l 8 l, e-mai l : vi lshanarada@ukr.net
3.3. Тел. (04734) 95-з-44, e-mail: mlyiv_otg@ukr.net
4. l . Тел. (04,7 з7) 5 -26-68, 5-22-7 5, веб-сайт - http://zolotonosha.oslp-
ua.info, e-mail: cnap_zolotonosha@ukr.net
4.2. Т ел, (096) б790848, (093) 6793087, e-mail: gеlmуаziчsr@ukr.пrэt
4.3. Тел. (047з,7) 52496, веб-сайт http:/,/novodmytrivsk,zoloriyon.gor.uu
4.4, Т ел. (047 з7 ) 9 -,7 4 -З0, e-mai l : р ischane-tsnap@ukr. net
4.5. Тел. (47з8) 3-05_8l, факс (4738) 3-,05-8l, e-mail:cnap_rda@uk.r.net
4.6. Тел. (04738) 96-6зl, e-mail: чhutiг__sr@чkr.пеt' веб-сайт: -
vhutirotg.org.ua
4.7. Тел. (04738) 99-5-42, e-mail: rаdа-shr@ukг.пеt, веб-сайт:
shram kivska-gromada.gov. ua
4.8. Тел. (0б7) 685802б, e-maiI: cnap.voznesenske@ukr.net, веб-сайт:
voznesenske -gromada.gov. ua
4.9. Тел. (04,7 з,7 ) 20 l 46, e-mai l : zоriчkа__sr@ukr.пеt, веб-сайт:
zorivska. gromada.org. ua
5. l . Тел. (04739) 227 9з, e-mail ; chornobaysrada@uk.net
5.2. Тел. (04739) 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-сайт:
hф ://irkliiv_rada.oгg.ua
б.l, Тел. (04744) 3_08-66, e-mail: umап-спар@чkr.пеt
6,2. Тел. (047 44) 9 -7 2-42, 9 -,7 2-3 l, е-mа i l : ladiginkasr@uk.net
б,3. Тел. (068) 4747l l2, e-mail: admin.rda@uk.net
6.4. Тел. (04'l47) 31-4-85, e-mail: bukyotg@ukr.net
6. 5, Тел. (047 4 4) 9 -52-42, e-mai l : babanskasr@uk.net
6.6, Тел. (04745) 60254, e-mail: rada0406l582@meta.ua
6.7. Тел. (04748) 6-18-74, e-mail: mankivka selrada@ukr.net
6.8. Тел. (098) 7 l 93 l 49, e-mail : cnapivanki vikaotg@-gmai l.com, веб-сайт,:
ivankivska. grоmаdа.оrg.uа
6.9, Тел. И73 l 3-04-9l, e-mail: talnivska.gromada.org.ua

3.

Телефоrr/факс (ловiлки),
адреса електроннот пошти та
веб-сайт центру надання
адмiнiстративних послуг
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6.10. Тел. (04747) бl l45,6l l4l, e-mail: wkoncom0l6@ukr,net
!.l |. Тел. (04747) 95-431,097-001-14-6t, e-mail: ьаsпЙькiбчkr.пеt
6. l 2. Тел. (047 44) 96222, e-mai I : dmutrushku_cnap@ukr.net
7.1. Тел. (04746) 25l l8, e-mail: спар-mопtеgбuКi.Йt, веб.сайт:
mопаstуrysсhе.grоmаdа.оrg. ua
8.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472) 36-01-83, e-mail:
cnap_cherkasy@ukr. net
8,2. Тел.(0472) 30-33_3 l, e-mail: rpol@i.ua, веб-сайт r-pol,ck.ua
8.3. Тел. (0472) з43-692, (063) 479-17_16, e-mail lеskу.Ъпар@ukr.пеt,
веб-сайт:htр: leskivska-gromada.gov.ua
8.4. Тел. (0472) з4-26-98, e-mail: sagunivskarada@ulc.net, офiчiйний
сайт: http://sagunivskaotg.org.ua
8.5. Тел. (0472) З06532, e-mail: stepanki.rada@ukr.net
8. 6. Тел, (047 2) 586623, 5 86З92, e-mail : tsnap-sloboda@ukr.net
8. 7. Тел. (0 47 2) з 40222, З 40З2 l, e-mail : Ьцdrаdа@чkr. net
8. 8. Тел. (0472) 30_2 1 -0б, 30-25_40, e-mail:,оrйsКбчkr. пеt
9.1. Тел. (047з2) бl78'l, e-mail: cnapkam@uk.net, веб;айт
https ://kammiskrada. gov. ua
9.2. Тел. (0 4,1 з2) 98442, e-mai l : myh_s i lгаdа@чkr. net
9.3. Тел. (04736) З-l'7-'78, e-mail: kaniv*chap@ukr.net
9.4. Тел. (и736) 9м-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-mai l : silradaliplava@gmai I.com, веб-сайт
http://l ip Iyavska.gromada.org. ua
9 .7, Т ел. (0473 З ) 4-2З -7 3, e-mai l : dozvi ln iy@ukr. net
9.8. Тел. (И733) 93 Ц2, e-mail: balaklea_s_r@uk.net, веб-
caйT:www,balakleivskaotg.org.ua
9.9, Тел. (М733) 9-53-47, e-mail cnap.юtmistrivka@gmai1.oom веб-сайт:
rotmistrivka-gromada. gov.ua
9. l 0. Тел. (096) 67499З l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com, офiчiйний
сайт: https://ternotg.org.ua
9. l l . Тел. (0473 3) 9"l 57 l, e-mail: berez.selcetar@gmail.com
9. l 2. Тел. (04730) 2-8'| -28, e-mail: Chygyryn_mrada@uk.net, веб-сайт:
chi girinskaotg. оrg.ча
9.13. Тел. (04730) 95-3-45, 95-2-98, e-mail: mdsr2OlS@ukr.net

нормативнi аlсги, якими регламентусться надання адмiнiстрдтивно[ поспуги

4. Закони УкраТни Стаття 37 Закону УкраТни <Про,Щержавний земельний каластр>

5.
Акти Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи

Пункти l38, l39, l42-1l4g, l562 Порялку ведення,Щ,ержавного
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд l 7 жовтня 2012 р. Ns l05 l
Розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб 1равня
2014 р. Nч 523-р кЩеякi питання наданЕя алмiнiстративних послуг
органiв виконавчоТ вJIади через центи надання адмiнiстративних
послуг)

6.
А кти центрапьних органiв
виконавчот влади

1
Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ влалиlорганiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання алмiнiстративноТ послуги

ГУ Деоlкrм*ап-,лu D t lл_,,__ .- -

Сiроштан о**r, Mn*onriьOrР

гуjерхrеохадастру 
у Черхасы(iй областi
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8.
пiдстава дIя одержання
алм i нiстративноТ послуги

виявлення фiзичною або юридичною особою технiчноi помилки
(описка, друкарська, граматична, арифметична чи iнша помилка) увитязi, довiдцi з ,Щержавного земельного кадастру, викопilсlваннi з
картограф iчних матерiал iB Щержавнсlго земел ьного кадастру
в.иявлення фiзичною або юридичною особою помилки, що sиникла увiдомостяХ .ЩержавногО земельно.О кадастрУ пiД час лержавнс,Т
ресстрачiт земельнот дiлянки з порушен}ulм вимог Порядку ведення
.Щержавного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних для
отримання алмiнiстратив ноТ
послуги, а також вимоги до
них

l.Повiдомлення про виявлення технiчноi помилки iз викпаденням cyTi
вIlrIвлених помилок за формою, Що додаеться*.
2.,ЩокуменТи, що мiстяТь зазначенi у повiдомленнi технiчнi tIOмилки,
та докуменТи, Що пiдтВерджуютЬ TaKi помилКи i мiстятЬ Правильн)/
редакцiю вiдповiдних вiдомостей
Або
l. Заява про виправЛенюI помиЛки, щО виникJIа пiд час державно'i
ресстрацiт земельноi дiлянки з порушенням вимог Порялку ,"дaп""
.Щержавного земельного кадас,IрУ за формою , що додаеться**.2. Щокументачiя iз землеусФою (вiдомостi з документitцiт i:l
землеустроЮ, що включена до .Щержавного фонду докуменl,ачiТ iз,
землеустрою), на пiдставi якот ло ,щержавного земельного кадастру
BHeceHi вiдомостi.
3. ,Щокументацiя iз землеустрою, яка € пiдставою дrIя виправлення
помилок у.Щержавному земельному каластрi (за наявностi)

l0.

tl

12.

13.

Порядок та спосiб поданtul
документiв, необхiдних для
отримання алм iнiстративноТ
послуги

повiдомлення/заява разом iз додirними до нього документами
надсlulаеться заiнтересованою особою в електроннiй формi заr:обами
телекомунiкацiйного з_l'язку з використанням електронного пiлпису,
що базустьСя на квалiфiкованомУ сертифiкатi електронного пiдпису,
чи iншого альтернативного засобу електронноi iленiифiкачiт особи з
використанням единого державного вебпортаlry електронних послуг,
у тому числi через веб-сторiнку Держгеокадастру.
Повiдомлення про виrIвлення помилки може бути налiслано також в
електроннiй формi з .щержавного аграрного ре€стру з використанням
единого державного вебпорта.пу електонних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку,Щержгеокаластру

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання алмiнiстративноТ
послуги

Безоплатно

строк надання
адмiнiстративноТ послуги

2 робочих днi з дня реестрачiт вiдповiдног.о повiдомлення
територiаль ному органi .Щержгеокаластру

перелiк пiдстав для вiдмови
у наланнi адмiнiстративноТ
послуги

не виявленнrl вiдповiдних технiчних помилок, якi наведенi в
повiдомленнi про виявлення технiчнот помилки
невiдповiднiсть поданю( документiв вимог€lм законодавства
Виявлення недостовiрних даних

l4. Результат надання
адмiнiстративнот послуги

Протокол виправлення помLшки
Повiдомлення про виправлення помилки заiнтересованим особам (у
тому числi власникiв, корисryвачiв земельних дiлянок, а також TpeTix
осiб, iHTepeciB яких стосувалося виправленнrl помилок)
Замiна документа, в якомУ виявленО помилкУ (витяг, ловiлку з
.Щержавного земельного каДасТРУ, викопiювання з картографiчних
матерiалiв .щержавного земельного кадастру) заявниковi за його
бажанням
Вiдмова у виправленнi помилки

о*..r, мп*опri9йб

гуjерlкгеохдд66тру 
у черкаськiй областi
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ls Способи отримання вiдповiдi
(результату)

надсилаеться заявниковi в електроннiй формi засобашrителекомунiкацiйного зв'язку або з використанням единогодержавного вебпорталу електронних послуг, у тому числi чсlрез веб-cTopiHKy .Щержгеокаластру, або r"оч.rra, заявнику (уповнсrваженiй
особi заявника) центом надання адмiнiстративних послуг

* Форма no"'oo"n."" ;;Ф9 юридичною особою 
_ наведена У Долатку l до Типовоiiнфрмачiйноi картки алмiнiстраЙ 

"оi 
nb.ny.ll

"Форма.- змви про виправлен}ш no"-*r' що виникJIа .пiд часдержавноi реестрацii земельноi дiлянкИ з порушенням вимог tIорядкуведеннrI .Щержавного земельного кадасФу

:i::ý:л_I_ додатку 2 до ТиповоТ iнформаlriйноТ картк.иадмlнlстративноi послуги

16 Примiтка

о**r, мп*оп.i9йб


