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шовIдоi\{лЕнIlя
про виявлення технiчноi помилки

юридичною особою
фiзичtlою або

м.

N9

Вiдповiдно до Порядку ведеЕня !,ержавного земельного

пення технiчноi помилки, а саме

кадаOтру повiдомляемо про

(.r";-"*-,Помилки)

€ {"r".i з !,ержавного земельного кадастру про

.Щержавного ;,шffil" 
кадастру

€ докупtент, що мiстить технiчнi помилки;

€ докуплент, що пiдтверлжуе факт 1сIIУВ

;

,, у:

€ докупrент, що тriдтверджус правильну релакчiю зазначення вi,цповiдних в]

Слу:кбова iнформачiя

Щата подання заJIви

м.п.

Створено за допомогоl

Додаток 2

до Iнформацi,йноТ картки

адмiнiстративноТ послуги

виправлення технiчноI помилки у

вiдомостях з .Ц,ержавного земельного

кадастру, доlпущеноi органом, що

гу !ерхгеокцастру у черкаськiй облаr, злiЙснЙ Його ведення, З ВИДаЧеЮ ВИТЯГУ

86 вiд 06.'l2.2022
Сiроштан О***. Mn*on.'9,iР

Реестраuiйний номер заяви

Пiдпис заJIвника

М.П. (за наявностi)

ffiБЙ, власне iм'я, по батьковi за

(Йвностi) Щержавного кадастрового

, 
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Щержавному кадастровOму ресстраТОРУ

д-jл"ol*rъ"Й*.."."*,--Йаластру1

"*й;.й"Б**БйiБi 
о,об")

G"д*ййГ*""р йffiа 
"омер 

паспорта

;дrоrr,л.";.tд "р,йБ", 
номера)

ffi-*Ъ*у"*- J"" ;Й-*iд"уu особу, я ка

йБr." "Йй(,-iва, 
номер та сер,,

БбЙЙ, д-. й*""'tачi), та документа,

йБйr *"*,ййййiй iмёнi особ")

GЙБ"-*,"-,,БЙЫ особ" /

;t.цй"д-""", -Бйчноi особи)

ЙЙ; "."Й 
(,др",БГкФонно-i пошти,

'"""' 
-'*оп**ии ном,зр телефОНУ))

зАявА

реестрацl'Jff Ж# ;ffi ;*ру-,"_* :::ол:,П 
ор"о*у

**;;;Д.ржавного земельного iтyт:
#ff 'fi ff:rНЦ: 

:* ll1 Ж Hi жннн,;" ;ýн]J;ХЖЩ:
*""ft i:жжfi "нfi 

Y::^Ёт##т;ffi i;;;;;йх,J,ъ:*Ё:fi ffi "жш;

@"c"'liлoмoстiзДoкyIuеIIтaцiiiззеNtлеyстpoю'ЩoBкJIючeнaДo

o*_lJ#j1ffiffiffi;ж?.9Jffiffi 
J,ýll#ih;;i"-"iдод"р**ЕогозеМеЛЬНОГ(

;Й*;л;ннжзiilr.rоою, яка с пiдставою для виправле]Еня rtомилок у щержавному

земельному КаЛаСТРi, службова iнфорМаuiЯ

МП (за наявностi)

Сiроштан Охина rr*оп.'РйР

ГУ Дерlкrоохцастру у Черхаськiй областi

86 вiд 06.12,2022

Пiдпис зшIвЕика Прiзвище, власне lI
^"b""o.ri) 

!,ержlлвного кадастрового

ПИrr* Е.р-",його кадастрового

, 
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даrt
подtння
заяви
мп

ГУ ДерхгвокФастру у Черкасыjй областi

86 вiд 06.12.2022
, 
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Й;ЙlЙ-р"*нот послуги)

Iнформачiя про центр надання адмiнiстративних послуг

1.1. Цекгр надання адмiнiстратлtвних послуг виконавчого

-Ь"iirу'З*нигородськоI ЦyТ,lзiл" n*,. виконавчог(

*o"iiry Городищенськоi MicbKoT рапи,

2.2. ЦенФ наданшI *"irri,leu,*:i:},,"*"" 
виконавчого

-""Йrу ЬИьшанськоТ селлrщноi ради,

Т:il'ffff ЖЖ#lйr''i,т,";";":"::a,]:виконавчого
KoMiTery Бужанськоt,,п"',й,i' рчои Лисянського району,

1.9. Центр надання Фййlт;вних 
послуг виконавчого

;;;;; пrсянськоТ селищноТ ради,

l . 1 0. ценФ надання uo"i"l.rpur""n*.:o:a]: Ш ПОЛЯНС bKot

;;;;ip;" об' еднаноi територiальн:'_т::,"о",

l . l 1 . Центр надання чо"i"i,lрu,"вних послуг виконавчого

;;;;Й Йатусiвсокоi сiльськоТ рали,

l . l 2. Центр 
"uounn,. 

uoi,'iП,ipu,""n "х 
послуг Л ип' я нс bKot

ain о""*т об' еднаноi тер ито;liал bHoi ТРОМ аЛИ,

1.13. Цент надання чоi,i"i"рu,лвних послуг виконавчого

-Ь""Ь dpKiBcbKoT селищноТ ради,

2. 1 . Це нтр наданшt "ЙФ;р:y:...i:_ 
послу г в и ко навч о го

KoMiTery JВениlUРUлv;;i;;;,л";их послуг виконавчого
1,2. Центр надання адм

-"" riry Ъ.,утiнськоi MicbKoT F,ади,

1.3. Центр надання. ";;i;;;""ч."* 1:,ny, 
виконавчого

lT,}j#H;H;".TJij,:ffi il*:i:-rгКатеринопiльськоi

i:rfi.Ъ':Ь'я адмiнiстра]:ивних послуг Корсунь,

Ш.r"a"*i"."коТ MicbKoi рали,

1.6. цент наданшl йiй"*вних посJryг виконавчого

KoMiTery Набутiвсько:i ;;;;,,i рали Корсунь-Шевченкiвського

l9:r?* надання адмiнiстративних послуг виконавчого

*о"Ёrу'С.пицlенськоТ,суi!i:ilil1"_пс пчг виконавчогоНайменування це нтру наданн,l

чо"l"iarрur"вню( послуг, в якомУ

.оЙ*Бя обслуговування суб'екта

зверненн,I

86 вiд 06.'l2.20220.6
Сiроштан Оксана МиколаТвна - 
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2.З. Центр наданн,I адмiнiсцативни]( послуг МлiiвськоТ сiльськ,оТ

ради Черкаського району
3.1. Цешр надання *"iii,тpu"Bниx послуI у MicTi Золотоноша,

З.2. Центр надання апмiнiстративних послуг виконавчого

*orirbry ГельмязiвськоТ сiльськоi ради,

3.3. ЦенФ надання адмiнiстративниtх послуг виконавчого

*o"irbry Новодмитiвськоi сiльськlrТ ради,

3.4. Центр надання uo*i*i,"pu,"Bн}lx послуг виконавчого

*о"irЪrу Пi*анськоТ сiльськоТ радиt,

3.5. Центр надання чо"i"rc,рЙвних послуг !,рабiвсьКОi

селищноТради' --:--:^ffбтr,пч,иупослчгВеликохутiрськоТ
i.O. Ц."т надання адмiнiстративн,их послуI

сiльськоi ради,
3.?. ценФ наданнJI адмiнiсФативних послуг виконавчого

-""Йrу Шрамкiвськоi.сТ",:i::1,11лл,vг RпlнесенськотKoMiTery Шрамкtвськоl culbub^vr рФл]"

3.8. Цешр надання адмiнiстратш,,"* по"лу, Вознесенськоt

сiльськоi ради,
3.9. Цекгр надання адмiнiстратив}tих послуг виконавчого

*о"ПЪrу ЗорiвськоТ сiльськоТ ради,

4.1. ЦенФ наданшI чо"irri"ро""них послуг ЧорнобаТвськоТ

;З:ffi:fiЬня адмiнiстративних послуг виконавчого органу

IрклiiвськоТ сiльськоТ ради

5. l . I-[енц наданн,l чо"i"i"рч,"вних послуг виконавчОго

*o"lrbry V"aHcbKoT мiськоi ради,

5.2. Центр надання uо"i"i,фч,"вних послуг виконавчого

*o"irbry hчд"*,","*оТ сiльськоТ рапи,

5.3. цент надання uo"i"i"pu,"I}Hиx послуг виконавчого

*o"irbry ПаланськоТ сiльськоТ рад1:., _лл..," Rи конавчого
;т i:Бffi;;;;;о" i 

"i,"рч,"' 
них послу г в и ко навч о го

*oMirery Ъуч"коТ селищноТ рапи" 
]

5.5. Цекгр наданнJI адмi"iсфативних послуг виконавчого

-""Йrу Ъ.Оанськоi селищноТ рirди,

5.6. цеmр наданч адмiнiстративних послуг виконавчого

комЙrу Христинiвськоi MicbKo'[ ради,

s ? Ilеrrm надання Ы"iстатовних послуг виконавчого

-""ii"y'MaHbKiBcbKoT селищноi ради,

5.8. lIeHTp надання адмiнiстратл{вних послуг виконавчого

-"" П]rу i BaHbKiBc bKoi сiльсько i ради,

5. 9. Центр наданн,l чЙ"i,"рч""",* no"ny, .т:*:, управл lHH,l

i;";;;;J MicbKoi ради та iT виконавчого ,.омlтеry,

5.10. ценФ надання чйl"i,тч,"вних послуг виконавчого

*o"ir.ry ЖашкiвськоТ MicbKoT ради,

5. 1 l . цент надання Йi"i,*:,:1l:::.:о,пу, виконавчого

-""biy Баште"кi"с"коi сiльськоi ради,

5. l2. Центр надання.адмiнiстративних послуг виконавчог<r

*orir.ry ДiмитрушкiвськоТ 
сiльськоi рали,

6. l . I_\eHTp надання адм i нiстра:ги.вних..послуг ви конавчого

KoMiTeTy Монастирищенськоi мiськоi ради,

7.1. Щентр наданн,I ад"i,iс,ра"вних послуг м, Черкаси,

7.2. Центр наданн,l адмiнiфативних послуг виконавчого

KoMiTbry Гуськополянськоi cfurbcbKoT ради,

7.З. Центр наданнJl адмiнiстрапивних послуг виконавчого

-""Ёrу Л*ькiвськоi сiльськоТ рали,

7.4. Центр надання адмiнiстратиъних послуг виконавчого

о"Йrу'Cu,yHiBcbKoT сiльсыlоТ ради,

7.5. Центр наданY адмiнiстрlлтивних послуг виконавчогtэ

*о"ЬЬ"у'Сr.панкiвськоi :h"Y,|,Тi;.,vг Чепвоносло(KoMiTery СтепанКtВСЬ-:'_:::fiН;;;слуг червонослобiдськоТ
i.C. Ц.riц наданн,l адмiнiстативних послуг

сiльськоТ рали. пллп\/г Rиконавчоt,о
;i:?ffiifffi;ння адмiнiстративних послуг виконавчоt,0

0.6
86 вiд 06.'l2.2022
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KoMiTeTy БудещанськоТ сiльськоТ ради,

7.8. Цент надання адмiнiстративних послуг виконавчого

*o"irbry МошнiвськоТ сiльськоi ради,

8.1. Центр надання адмiнiстативних послуг виконавчого

KoMiTbry kам'янськоi MicbKoi ради,

8.2. ЦенФ надання алмiнiстрЙивнI]к послуг МихайлiвськоТ

сiльськоi ради.
8.3. ценц наданшI адмiнiстративнlrх послуг виконавчого

KoMiTery kaHiBcbKoT MicbKoi ради

8.4. t{eHTp надання адмiнiстративнl{х послуг Степанецькоl

;;;;;iЪ.ои об'еднаноТ територitчtьноТ громади,

8.5. цент наданшI адмiнiстративн]их послуг виконавчого

KoMiTery ЪобрицькоI сiльськоi радlr,

8.6. ЦенФ наданшl чо"l"l"рч*вних послуг Лiплявськоi

сiльськоТ ради.
8.?. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

L комiтету 
-СмiлянськоТ 

мiськоТ рuо" ___. Dt,илцяRчогс)
8.8. Центр надання алмiнiстративtlих послуг виконавчого

*о" i.bry ЪалаклеТвськоI сiльськоi ра,пи,

8.9. Центр надання алмi нiстративних послуг PoTbr icTpi вськоi

сiльськоТ ради.
8. l 0. Центр надання адмiнiстратиI}них tlослуг TepHi вськоТ

;'..'ii:''i:l$Н^ання адмiнiстрати]вних послуг БерезнякiвськоТ

сiльськоТ ради
8, l 2. I_\eHTp надання адмiнiстративнl,D( послуг Чи гиринськоt

ilЁ:fi",-+";адаЕ'я адмiнiстрати вн их послуг Медведiвськоi

сiльськоТ ради.

l,l. 20200, Черкаська область, м, Звенtлгородка, вул, Сошенка

lBaHa,47,
l,2. 20250,Черкаська область, м, BaryтiHe, пр-кт" Щружби 8,

| .з . 202| 4,Черкаська область, Звенигсlролс ького району, с,

UJauчa"*о"", ilpouynon Пирогова, 2_,_

l .4, 2050 l, Черкаська обпuЁ,", сlит, КатеринопiJtь, вул, Семена

Гризла, l2.
1.5. l9402, Черкаська область, м, Корсунь-Шевченкiвський , вy,lt,

Шевченка' 42' - айсlн, с, набутiв, вул,
1.в. lgцzs,Черкаська область, Ч[еркаськии р

Щентральна, 1 90/ l ,

|.'l . |g44з,Черкаська область, Зlвенигородський район, с,

Селище, вул. I_\ентральна, 17,

1.8. l9333, Черкаська область, !lвенигородський район, с,

Бужанка, вул. I-\ентральна, 19,

1.9. l9300, Ч.р*ч,"*JоОпuсть, ()мт, Лисянка, пл, Миру, 30,

1,10.20603, Ч.р*ч,"*u oбnu"", 
", 

Шпола, вул, Лозуватська, 59,

l 1.1 l. 20631, Черкаська область" Звенигородський район, с,

MaryciB, вул. Кравченка, 7,

1.12.20650, Черкаська обпu",, Звенигородський район, с,

Л"п'r"*u, вул.Iвана Гончара, l/a,
'1.13. 20505, Ч.р*u,"*u'Ьdi*-ть,, смт, Срки, Звенигородський р-н,,

вул. В. Чорновола 2,

2,|. \95О2,Черкаська область, м, Горолище, вул, Грушевського,

l l.
2.2. |g 52з,Черкаська область, Звенигоролс ьки й райо н, с пlт

Ъiпоru"u, вул. Шевченка, l90,__ 
__ч _

2.3. l95l l, Черкаська область, Черкаський район, с, МлiТв, вул,

,I|,анила Кушнiра.67, _ _^

3.1. l9700, Черкаська область, м, Золотоноша, вул, Незалежностt,

мiсцезнаходження центру наданн,l

адмiнiстративних l1ослуг

2.2022
, 
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вул, цlТРТ,*1-" 1бласть, ЗолсrгонiськиЙ район, с, Нова

З.З, |9'lЗ4, Черкаська с

fi "ъi"li, _:У; 
Ч:ч"rЖНlЦ;lli"". 

"ки 
й район, с, п iшане,

'З.4. 
lgl2З, Черкаська <

:з, нж:;Ii :J.,*xЖ:*", 1", ЩiРлР;,lJ" 
Г агар i н а, l 7,

3.6, l 9854, Ч,р*ч,"*ч_lЁ'п;;;;, ;;", ;нiськи Й район, с, Вел и ки й

XYTiP, вУл, 5Ц.11} )u"uласть, зол{lтонiський район, с,
З.7. l9812, Черкаська

i" Й i т;, :i:, l':tЁl|i]] ъLХ,,'" н iс ьк и й райо н, с.
З 8. 1974l, Черкаська

;;;;;;.;;";", uyn, Ц" "y-llu;],l л_л,,,,л*" й оайо н, с. зор i в ка,

li.lъff з::riJ;х;"lнl;;l,ао,rо,о*i.,*"йрайон,с.зорiвка,

X]i'ffi:ffi-Xi,*u обпч"", смт, чорнобай, вул, центраliiна,

l52.
4.2. l9950, Черкаська область, Зо,llотонiський район, с, lрклiiв,

;]i' я"fr"dТfil';о*ч обпu"' м, Ум ань, вул, Горьког о, 32 l 6,

5,2. 2ОЗ8Z,Черкаська ;;;;;;, У пr анський район, с, Ладижи н ка,

;]iydй:Tftolu.r*u область, м. Умань, вул. Горького' 35а'

5.4. 201 14, Черкаськ";;;;;;: Уl,анс,*"й район, смт, Буки, вул,

Центрш_ь_н1'' 
область, Уманський райоrr, смт, Бабанка,

l s.s. zOзst, Черкаська

вул. Соборна,30, а. вyл. соборна. з0,

il. ;гlвl i:lж:н l?iilll l"I,ffilliixi iii,,i ь"."_й"_" n

5,8. 20lз2, черкаська;;;;;;: у,манський райОН, С. lВаНЬКИ' ВУЛ.

!:;:;ffii:ilfti.';-" область, м т:*ьн_::,:у: Сlбор"1 .l::

5.10. 1920l, Ч,р*u"*JЬЬпu"", ", 
Жашкiв, вул, Захисникlв

Украiни, 19, _ )айон, с. Баштечки,
5.11. |9222,Черкаська область, Уманськии 1

i]i;.ЧЁl]; l;ep*ac ька область,, ум анський район, с, !,митрушки,

"ул. 
Пеrропавлiвська, l 9

l O.t. tqtOt, Ч,р*ч,"*ч'оОласть, м, Монастирище, вул, Жовr:нева,

l' tlрпrяси_ вчл, Благовiсна, l70,
i.t. tBooo, Черкаська область, м, Черкаси, ву,

.l,2, |9602,Черкаська ;;;;;;, Черкаський район, с, Руська

Попr"u, вул, Шевченка, 67,

7,з. l9640, черкаська;а;;;r", черкаський РаЙОН, С. ЛеСЬКИ' ВУЛ.

Tx:lЪ?liiЪ Jj*u.o*u область, черкаськи й ра йон, с, сагу н i в ка,

"у" 
Л-чJ lp_i.':Ij',]"'j1;".Tb, чер каськи й район, с, сте п ан к и,

1.5. |96З2, Черкаська

"У" L'Pj' JЧ1'l,i:л' 3J;".rb, черкаський район, с, червона
7.6. l9604, Черкаська

ёпоОодч, вул, Соборна, 2/l, 
____х у

,t.,l , |g622,ч.р*ч."*оiбпасть, черкасьКИЙ РаЙОН' С. СВИ'ЦiВОК'

1 вул. Шевченка, l77, _ )айон, с. моtlrни, вул,

l ilB. rgcrs, Черкаська область, Черкаськии 1

Y;Tf-trýli*3;-" область, м, кам,янка, вул, героiв майдану

з1.
8.2. 20825, Черкаська обласr:ь, Черкаський район, с. Михайлiвка,

у;ьты,Жн:Нчlпu"'LtТ]:;:}i,Y"Т]JlёЪil--,,
} i i333l, ;:iЖЖ Ж;,;;;;;|аион, с степанцi,
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вул. Тагiанесяна, l0.
8.5. l90l4, Черкаська область, Черкаськиii район, с, Бобричя,

вул..Щружби,4.
8.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляве,
вул. L{ентральна,2.

8.7, 20700, Черкаська область, м. Стчriла, вул. Незапежностi, 37.

8.8.20'722, Черкаська область, Черкlrськиiл район, с, Балаклея,
вул. Незалежностi,2,
8.9.20'726, Черкаська область, Черкirський район, с, PoTMicTpiBKa,
вул. Михайлiвська, l8.
8.10. 20726, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa,
вул. I_[eHTpa.llbHa, З5.
8. l l. 2074б, Черкаська область, Черкаський район, с. Березнякиt,

вул. Химичiв, lA.
8.12.2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, l9.
8.13.20930, Черкаська область, Черкаський район, с. Медведiвка,
вул. Б. Хмельницького, 44в.

1.1 . Понедiлок, середа, четвер з 8.OCl до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
1.2. 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
1.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.30
Середа, п'ятниця з 08,00 до 16,00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.4. 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
1.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.0() до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
1.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа з 011.00 до l7.00
Четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 17.00

Субота, недiля - вихiдний
1.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
П'ятниця з 8.00 до 15.00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
1.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Серела з 8.00 до l5.00
Четвер з 08.00 до 20,00
Субота, недiля - вихiдний
l .9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
1.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08,00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00

Середа з 08:00 до 20;00
Субота, недiля - вихiдний

Iнформачiя щодо режиму роботи
центру надання адмiнiстративних
послуг
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l . l 2. 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
1.13. 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
2. l. Понедiлок, середа з 08.00 до l7'.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
2.2. 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 16.00

Субота, недiля - вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до 17.00, четвер з 08.00 до 2(Э.00,

п'ятниI-ц з 08.00 до lб.00,
Субота, недiля - вихiдний
3. 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
3.2. 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
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вtтхiдний
3.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
3.5, Понедiлок, середа, четвер з 8.0tЭ до 17.15

П'ятниця з 8.00 до 16,00

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до l3.00
недiля - вихiдний
З.6. 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
З.7, Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8,00 до 16.00

Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
3.8. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до l7. l 5

П'ятниця - з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до l6.00
П'ятни[ц, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - l5.00
недiля - вихiдний
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4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00
Середа з 08:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний
5.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l7:l5
Серела з l3:00 до 20:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l б.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
5.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
5.б. Понедiлок, BiBTopoK, середа, че]]вер з 8.00 до l7. l5
П'ятниця з 8.00 до lб.00
Субота, недiля - вихiдний
5.7. 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
5.8. 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
5.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.Cl0 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l5.1 5

недiля - вихiдний
5. l 0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'ятниця, субота з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08.00 до 20.00
недiля - вихiдний
5.1 1. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця: з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
5. l2. Понедiлок, BiBTopoK, середа,

четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
6.1. Понедiлок, середа, 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
7.1. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
7.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до l6,00

Четвер з 08,00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
7.З. Понедiлок, середа, четверг, п'яtтниця з 08.00 до l6,00

BiBTopoK з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до l6.00 (прийом цOмадян до l3.00)

CiP[rrr,. о*r.r, Mr*on.8riР
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недiля вихiдний
7.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до ]i6.30

Серепа , п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08,00 до 20.00, субота, недiiля-вихiднi днi
7.5. 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, недiiля-вихiднi днi
7.6. Понедiлок, середа, четвер з 08.С|0 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'ятниця з 8,00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
7.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, че,]гвер з 08.00 до l7.15
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
7.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до [7.00,
П'ятниця з 08.00 до 1б.00, субота з t)8.00 по l3.00,
недiля - вихiдний
8.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятниrц з 8:00 до 16:00

Субота, недiля - вихiдний
8.3. 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
8.4. 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
8.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:l5
П'ятниця з 8:00 до lб:00
Субота, недiля - вихiдний
8.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:l5
П'ятниrи з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.7, Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Сере.ча з 9.00 до 20.00
П'ятниця з 8.30 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
8.8. 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
8.9. 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
8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00

BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
8.1 l. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 д,о 16.30

середа, п'ятниlц з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.1Z. 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 - вихiдний

Сiроштан О*,.r, Mn*on.'9,iР
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8.13. 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 (ловiлки), адреса
електронноТ пошти та веб-сайт центру
надання адмiнiстративних послуг

1.1. Тел. (04740) 22060,2244l, e-mai.l: zvenmiskada@ukr.net, веб-
callT: zven.gov.ua
1.2. Тел./факс (047а0) 6-22-55, e-mail: vat admincnap@ukr.net
1.3. Тел, (04740) 95-3-98, e-mail: silпlda_shev@meИ.ua
l .4. Тел. (04'l 42) 2260 l, e-mail : sr.kаtеr.сk@чk. net, веб-сайт
http ://katerynopil-m iskrada. gov.ua
1.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: rаdа_tоrs@mаil.ru
l .6. Тел. (0473 5) З -09 -7'7, e-mail : tsnap-nadutiv-rada@ukr.net, веб-
сайт: hфs://nabutivska-gromada. gov, ua
1.7. Тел. (04735) 2-01-03, e-mail: gromada_cnap@ukr,net, веб]сайт:
hфs://selyshenska.gromada.org.ua
1.8. Тел. (04749) 64-4-4l, e-mail: buzh_otg_cnap@ukr.net ,

http ://buzhanska. gromada.org. uа
l .9. Тел. (047 49) 6-2З -46, 6-24-69, e-mai l : lysse lrаdа@чkr. net
l .l0. Тел. (0474l ) 2-01-39, e-mail: cnap-shpola@ukr.net
1.1 l. Тел. (0б3)208l2З7, e-mail: mаt]цsочrаdа@чkr.пеt, веб-сайт:
matusivska. gromada. org. ua
l . l 2. Тел. 9-62-90, (0б8) 7600 l З4, e-mail : lipianska.otg@gmail.com
1.13. Тел. (04742) 9-02-18, e-mail: srlэrkч@чk.пеt
2. l . Тел.(04734) 2-0 1 -82, e-mail: gor__cnap@ukr.net, веб-сайт:

http ://gormrada. gov.ua
2.2.Тел, (04734) 96l60, (04734) 96lBl, e-mail:
vilshanarada@uk.net
2.3. Тел. (04734) 95-З-44, e-mail: mll,iv_otg@uk,net
3. l . Тел, (047З'7') 5-26-68, 5-22-'7 5, в,sб-сайт -

http://zolotonosha.osp-ua.info, e-mail: cnap_zolotonosha@uk.net
3.2. Тел. (096) 6790848, (093) 679ЗOВ7, e-mail:
gelmyazivsr@uk.net
3.3, Тел. (04737) 52496, веб-сайт
http://novodmytrivsk.zolorayon.gov. uir

3.4. Тел. (04737) 9-'7 4-З0, e-mail: pischane-tsnap@ukr.net
3.5, Тел. (4738) 3-05-8 l, факс (4738) 3-05-8 l, е-
mail: cnap*rda@uk.net
3.6. Тел. (04738) 96-6Зl, e-mail; vhutir_sr@uk.net, веб-сайт:
vhutirotg.org.ua
3.7. Тел. (04738) 99-5-42, e-mail: rada-shT@ukr.net, веб-сайт:
shramkivska-gromada. gov.ua
3.8. Тел. (067) 6858026, e-mail: cnap,,voanesenske@uk.net, веб-

сайт: voznesenske -gromada.goy.ua

3.9. Тел. (047З7) 20146, e-mail: zorivka_sr@uk.net, веб-сайт:
zorivska. grоmаdа.оrg. ча
4. l . Тел. (04739) 22'79З, e-mail: chonlobaysrada@uk.net
4.2.Тел. (04739) 55183, e-mail: irkl tsnap@ukr.net, веб-сайт:
http : //i rkl i i ч-rаdа. оrg. ua

5.1. Тел. (04744) 3-08-66, e-mail: чmап-спар@чkr.пеt
5.2. Тел. (041 44) 9 -7 2-42, 9 -7 2-З l, e-mai l : l adi giпkаsr@чkr. not

5.3. Тел. (068) 4747l l2, e-mail: admin.rda@uk.net
5.4. Тел. (047 47) 3 l -4-85, e-mai l : bulryotg@uk.net
5.5. Тел. (04744) 9-52-42, e-mail: babanskasr@ukr.net
5.б, Тел. (04745) б0254, e-mail: rаdа0406l 582@meta.ua

5,7. Тел, (04748) 6- 1 8-74, e-mail: mankivka_selrada@ukr.net
5,8. Тел. (098) 7 l 9З l 49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.com,
веб-сайт: ivankivska.gromada.org.ua
5.9. Тqп. и?3 1 з,04,9 l, e,mail: talnivska,gromada,org,ua

5. 1 0. Тел. (М1 41) б l l45, б l 14 1, e-пrail: ччkопсоmO l 6@ukr.net
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5. 1 l . Тел. (047 47) 95-43 1, 097-00 1 - 1,4-6 l, e-mail:
bashtechki@цkr.net
5. l 2, Тел. (0 47 44) 9 6222, e-mai l : dmutrushku_cnap@ uk. net
6.1 . Тел. (04746) 25l l8, e-mail: cnap-monteg@ukr,net, веб-сайт:
monasýrysche.gromada.org. ua
7.1. Тел.(0472) ЗЗ-07-0l, тел./факс: (0472) З6-01-8З, e-mail:
cnap_cherkasy@ukr. net
7 .2. Т ал.(0472) ЗO-З 3-3 l, e-mai l : цроl@i.ча, веб-сайт r-роl.сk. ua
7.3. Тел. (0472)З4З-692, (063) 479-17-16, e-mail
lesky.cnap@ukr.net, веб-сайт:httр: lesikivska-gromada,gov. ua
7.4. Тел. (047 2) 3 4 -26 -9 8, e-mail : sagun i vskarada@uk. net,
офiuiйний сайт: http://sagunivskaotg. оrg. ча
7.5. Тел. (0472) 306532, e-mail: stepanki.rada@uk.net
7.б. Тел. (04'12) 58662З, 586З92, e-mail: tsnap-sloboda@ukr,net
'7 .'7 . Т е л. (04'l 2) З 40222, З 40З2 l, e-miril : budrada@ukr.net
7. 8, Тел. (04'12) 30-2 l -06, 30-25-40, е -mail: moshnuSR@ukr.net
8.1. Тел. (04'132) б1787, e-mail: cnapliam@ukr.net, веб-сайт
https ://kammiskada. gov.ua
8.2. Тел. (0 41 З2) 9 8442, e-mail : myh_ silrada@ukr. net
8.3. Тел. (04736) З-17-'l8, e-mail: kaniv_chap@uk.net
8.4. Тел. (И736) 96-4-24, e-mail: stepanci_otg_cnap@ukr.net, веб-
сайт - http://stepanecka.grcmada.org.ua
8.5. Тел. (04736) 68225 , e-mail: ЬоЬrуса_rаdа@чkr.пеt
8.6. Тел. (04736) 9З224, e-mail: silradaliplava@gmai l.com, веб-сайт
http ://l iplyavska,gromada.org. ua
8,7. Тел. (04733) 4-2З-'lЗ, e-mail: dozvilniy@ukr.net
8.8. Тел. (М733) 9З 442, e-mail: balaklea_s_r@ukr.net , веб-

сайт: www.balakleivskaotg,org. ua

8.9. Теп. (И733) 9-53-47, e-mail cnap.rotmistrivka@gmail.com веб-

сайт: rotmistrivka-gromada.gov.ua
8. l 0. Тел. (096) 674993 l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiuiйний сайт: https://ternotg.org.ua
8. 1 l . Тел. (0473 3) 9'7 57 1, e-mail: berelz.sekretar@gmai l.com
8.12. Тел. (04730) 2-87-28, e-mail: Chygyryn_mrada@ukr.net, веб-
сайт: chigirinskaotg.org.ua
8. l 3. Тел. (04730) 95-3-45, 95-2-98, еrmаil: mdsr2O l S@ukr.net

Нормативнi акги, якими регламентуеться надання адмiнiстративноI поспуги

4. Закони УкраТни Стаття 29 Закону УкраТни кПро .Щержавний земельний кадастр>

5. Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Пункти l25, 126, |2'l , l65 Порялку ведення ,I|,ержавного
земельного кадасту, затвердже}tого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня2012 р. ]ф l05l
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Укратни вiд lб тавня
20l4p. Nэ 523-р кЩеякi питання надання адмiнiстративних
послуг органiв виконавчоТ вла;ци через центри надання
алмiнiстративних послуг)

б.
Акти центральних органiв виконавчоi
влади

Акти мiсцевих органiв виконавчоТ
владrд/органiв мiсцевого
самоврядування

Умови отримання алмiнiстративно[ послуги

ГУ ДеDжгеокцастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06,12.2022
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8.
пiдстава для одержання
адмiнiстративноТ послуги

3аява про внесення вiдомостей (змiн ло них) ло .Щ,ержавного
земельного кадасФу про межi частини земельноТ дiлянки, на яку
поширюються права суборенди, cepBiryry

9.

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних дJIя отриман}uI
алмiнiстративноТ послуги, а також
вимоги до них

l. Заява за формою, встановJIеною Порядком ведення

,Щержавного земельного кадасту,, затвердженим постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17 жовтня 20|2 р. Ng l05l
(форма заяви додасться)*
2. ,Щокумеши, на пiдставi яклD( набуваеться право

суборенди, cepBiryTy, iз зазначенrшм меж частини земельноТ

дiлянки, на яку поширюеться таке право
3. ,Щокументачiя iз землеустрою щодо встановлення меж частини
земельноТ дiлянки, на яку поширю€ться право
суборенди, cepBiTyry, засвiдчена шляхом накладення
електонноrо пiдпису сертифiкованого iнженера-
землевпорядника, що базуеться на квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, з використанням квалiфiкованоТ
електронноi позначки часу
4. Електронний документ

10.

Порялок та спосiб подання документiв,
необхiдних дIя отриманнrl
адмiнiстративноТ послуги

3аява разом з документацiею iз землеустрою в електроннiй

формi, електронним документом надсиласться в електроннiй

формi засобап,rи телекомунiкачiйнrrго зв'язку з використанням
електронного пiдпису, що баз;усться на квапiфiкованому
сертифiкатi електонного пiдпису, чи iншого rlльтернативного
засобу електронноi iлентифiкачlii особи з використанням
Сдиного державного вебпортшу електронних послуг, у тому
числi через веб-сторiнку [ержгеокаrластру
Подання зrlяви про внесення вiдомостей до ,Щержавнtlго
земельного кадастру разом iз документацiсю iз землеустрою чи

документацiею iз оцiнки земель здiйснюеться розробником такоТ

локументаuiТ, якщо iнше не встановлено договором на

виконання робiт iз землеустрою чи оцiнки земель

11
Платнiсть (безоплатнiсть) надан ня

алм iнiстративноi послуги
Безоплатно

|2.
Строк налання алмiнiqтративноТ
послуги

|4 робочих днiв з дати реестрачiТ вiдповiдноi заrIви у
територiальному органi,Щержгеока;ластру

13.
Перелiк пiдстав для вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi послуги

l. Щокументи поданi не в повному обсязi таlабо не вiдповiдають
вимогам, встановленим законом
2, Iз заявою звернулася ненаJIежна особа (вiдомостi цро

суборенпу, cepBiryT, якi поширюються на частини земельних

дiлянок, вносяться ло ЩержавнOго земельного кадастру на

пiдставi заяви правонабувача, cTrrpiH (сторони) правочину, за

яким виникас право суборенди, c;epBiTyTy, або уповноважених
ними осiб)

l4.
Результат надання алм i нiстративноТ

послуги

витяг З ,щержавного земельного кадастру про земельну дlлянку
на пiлтверлження внесення ло ,щержавного земельного кадастру

вiдомостей про межi частини земельнот дiлянки, на яку

поширюються права суборенди, cepBiTyTy

Рiшення про вiдмову у BHeceHHi вiдомостей (змiн ло них) ло

,щержавного земельного кадастру про межi частини земельнот

дiлянки, на якУ поширюються праI}а суборенди, cepBiryTy

l5. Способи отримання вiдповiдi надсилаеться заявниковi в електроннiй формi засобами

ГУ Дерхrеокадатру у Черкасыiй областa

86 вiд 06,12,2022
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(результаry) телекомунiкацiйного зв'язку на BKztзaHy у заявi про внесення
вiдомостей (змiн ло них) алресу електронноТ пошти або з

використанням единого доржавного вебпорталу електронних
послуг, у тому числi через веб-сторiнку .Щержгеокаластру, або

видасться заявнику (уповноваженiй особi заявника) центром

надання алм iнiстративних послуг

1б. Примiтка

*Форма заяви про внесення вiдомостей (змiн до них) ло

,щ,ержавного земельного кадастру lпро межi частини земельнот

дiлянки, на якУ поширюютьсЯ lправа суборенди, cepBiTyTy

наведено У додатку до Типовот iнформачiйнот картки

адмiнiстативноi послуги

.Щодаток
до Типовоi iнформrщiйноТ картки

адмiнiстративllоi пOслуги внесення
вiдомостей (змiн до них) до Державного
земельног0 кадасц)у про межi частини
земельнот дiлянки, на яку поширюються
права суборенли, cepBiTyTy,
з видачею витягу

.Щержавному кадастровому реестратору

(.Щержгеокаластр або HaiiMeHyBaH ня його

териmрiального орган),)

.---------|-------
(прiзвище, власне iм'я, по батьковi за (наявностi) фiзичноТ особи /

найменування юрилшчноi особи)

(податковий номер / серiя та номер паспорта

фiзичноi ос,оби,

яка через своi релiгiйнi переконання

вiдмовилася вiд прийнятгя номера)

(реквiзити документа, що посвiдчуе особу,

яка звернулася пз заявою

(назва локумента, номер та серiя, лата видачi),
та

документа, шо посвlдчус lIовновФкення дlяти
glд iуgц| gа:оби)

(Micue проживання фiзичноi особи /

мiсцезнаходження юрlидичноi особи)

(коrrгаrший телефн)

зАявА
про внесення вiдомостей (змiн до них) до.щс:ржавного

земельНого каДастрУ про меЖi частини земелъ,ноi дiлянки,
на яку Цоширюються права суборенди, cepBl,y,y

Вiдповiдно до iакЬну Уфаiни "Про ,Щержавний земельний кадастрl'прошу

деfrжавного земельн6го калъстру вiдомостi про межi частини земельнот

п о Iг и рюютьс я п ра Ва с Уб о ре н л ъr%"л-аýfit*а*dй фластi

Сi'gштанОксанамr*опr8,,iГ 
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особу;

повновtDкення дiяти вiд iMeHi особи;

податкового нOмера;

яких виникае вiдповiдне право суборенди, cepBiTpy, iз зазначенням

iлянки, на яку поширюеться вiдповiдне речове право;

,льтати розгляду зiUIви надати:

Службова iнформацiя

Реестрачiйtний номер з:uIви

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi за

(наявностi) .Щержавного кадастрового

ре(эстратора

Пiдпис,Щержlавного кадастрового

ресстратора

I

гу Дерlкгеокцастру у Черхаськiй областi

86 вiд 06,12,2022

€у
€в

.Щата реестрацiТ заяви
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ЧА ДОВIДКИ ТА РОЗМIР З
(назва алмi нiстратив ноТ послуги)

1. Вiддiл J\Ъ 1 Управлiння надання адмiнiстративних послчг Голtовного Управлiння
держгеокадастрч у Черкаськiй областi
2. СектоD Nq 1 Вiддiлу J\} 1 У"правлiння надання адмiнiстративних послvг Головного
управлiння Держгеокадастру у Черкаськiй областi
3. Вiддiл М 2 Управлiння надання адмiнiстративних послуг Головноr,о УпDавлiння
держгеокадастру у Черкаськiй областi
4. Секгор ЛЬ 1 Вiддiлч Л} 2 Управлiння надання адмiнiстративних послyг ГOловного
Управдiння Держгеокадастру у Черкаськiй областi
5. Вiддiл Ль 3 Управлiння надання адмiнiстративних послуг Гоllовного Управлiння
держгеокадастрч ч Чепкаськiй областi
б. Сектор Лt 1 Вiддiлу Лъ 3 Управлiння надання адмiнiстративних послyг Головно,го
уппавлiння ЛепжгеокадастDy y Черкаськiй областi
7. Вiддiл Ль 4 Управлiння надання адмiнiстпативних послчг Го;lовного Управлiння
держгрокадастрч у Черкаськiй областi
8. Сектор ЛЬ 1 Вiддiлу ЛЪ 4 Управлiння надання адмiнiстративних послvг ГолОвнОГО

управлiння Держгеокадастру у Черкаськiй областi

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА

201,

АдмIнIстрАтивноi послуги

(найменування суб'скга надання пос

у Лержrеохадастру у Чоркаськiй областi

86 вiд 06.12.2022

Iнформачiя про центр надання адмiнiстративних посJ!уг

1. l. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Звенигородськоi MicbKoT ради.
1.2. Щептр надання адмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTery BaryTiHcbKoT MicbKoT ради.
1,3. Щекгр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШевченкiвськоТ сiльсtькоТ ради.
l,4. L{eHTp надання адмiнiстративншх послуг
Катеринопiльськоi селищноТ ради.
1.5, Щентр надання адмiнiстративних послуг Корсунь-

ШевченкiвськоТ MicbKoT ради.
l .6. I-[eHTp надання адмiнiстрат,ивних послуг виконавчого

KoMiTery НабутiвськоТ сiльсько,Т рали Корсунь-

Шевченкiвського району.
1.7. Центр надання алмiнiстраr,ивних послуг виконавчого

KoMiTeTy СелищенськоТ сiльсы;оТ рали.
1,8. Щентр надання апмiнiстраr,ивних послуг виконавчого

KoMiTeTy БужанськоТ сiльськоТ ради Лисянського району.
1.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛисянськоТ селищноТ ради.
l . 1 0, Щентр надання адмiнiстрitтивнкх послуг Ш полянс ькот

MicbKoT ради об'еднаноI теритсlрiальноТ фомади.
1.1 l. Щентр надання адмiнiстрiлтивних послуг виконавчого

KoMiTery MaryciBcbKoT сiльськrэТ ради.
l. l 2. Щентр надання адмiнiстрlлтlвних послуг Лип'янськоi

сiльськоТ об'еднаноТ територiальноТ громали.
1.13. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery €ркiвськоТ селищноТ ради.
2. l . Щентр наданнrl апм i н iстра,гивних послуг ви конавчо го

KoMiTeTy ГородищенськоТ мiсъ,коТ ради.
2.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Вiльшанськоi селищlrоТ ради.
2.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг Млiтвськот

Найменування центру надання
алмiнiстративноТ послуги, в якому

здiйснюеться обслуговування суб'екта
звернення

Сiроштан Окина Mn*onr.PrP , 
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сiльськоТ ради Черкаського району.
3.1. Щентр надання адмiнiстратrlвних послуг у MicTi
золотоноша.
3.2. Щентр надання алмiнiстратt4вних послуг виконавчого
KoMiTeTy ГельмязiвськоТ сiльсьl;оТ рали.
3.3. I_|eHTp надання алм i нiстратl,iвних послуг ви ко навчого
KoMiTery НоволмитрiвськоТ сiль,ськоТ рали.
3.4. Щентр надання адмiнiстратl{вних послуг виконавчого
koMiTery Пiщанськот сiльськоi ради.
3.5. Щентр надання адмiнiстратl{вних послуг ЩрабiвськоТ
селищноТ ради.
3.6. [{еrгр надання адмiнiстратллвних послуг Вел икохутiрс ькоТ
сiльськоТ ради.
3. 7. I_{еrгр надання адмi нiстратлвних послуг виконавчого
KoMiTery ШрамкiвськоТ сiльськоТ ради.
3.8. Щеrгр надання адмiнiстратлrвних послуг ВознесенськоТ
сiльськоТ ради.
3.9. Щентр надання алмiнiстратллвних послуг виконавчого
KoMiTery ЗорiвськоТ сiльськоТ раrли.
4. l . Щентр наданнrl адмiнiстратлlвних послуг ЧорнобаiЪськоТ
селищноi ради,
4.2. Щентр надання алмiнiстратлrвних послуг виконавчого
органу lрклiiЪськоТ сiльськоТ рали
5. l. I_{eHTp надання алмiнiстратлtвних послуг виконавчого
KoMiTeTy УманськоТ MicbKoT рад;и.
5.2. Щентр надання адмiнiстратлrвних послуг виконавчого
KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськсlТ ради.
5.3. Щентр надання алмiнiстратлIвних послуг виконавчого
KoMiTery Паланськоi сiльськоТ ради.
5.4. Щекгр надання адмiнiстратлIвних послуг виконавчого
KoMiTery БуuькоТ селищноi радлl.
5.5. t{eHTp надання адмiнiстратлlвних послуг виконавчого
KoMiTery БабанськоТ селищноТ ради.
5.6. Щентр надання алмiнiстратлIвних послуг виконавчого
KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT рали,
5.7. Щентр надан}и адмiнiстратлlвних послуг виконавчого
KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищноТ ради.
5.8. Щентр надання адмiнiстратлlвних послуг виконавчого
KoMiTery IBaHbKiBcbKoT сiльськоii рали.
5.9, I-[eHTp надання адмiнiстрапlвних послуг апарату

управлiння ТальнiвськоТ MicbKo'i ради та iT виконавчого
KoMiTeTy.
5, l 0. I-[eHTp надання алм i нiстра,гивн их послуг в иконавч ого
KoMiTeTy ЖашкiвськоТ MicbKoT рали.
5.1 l. t{eHTp надання адмiнiстративн}D( послуг виконавчого
KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльсысоТ ради.
5.12. I-{ешр надання адмiнiстативних послуг виконавчого
KoMiTery,ЩмитрушкiвськоТ сiльOькоТ рали.
б.l. Щентр надання адмiнiстратлшних послуг виконавчого
KoMiTery МонастирищенськоТ MicbKoi ради.
7.1. Щентр надання адмiнiстратллвних послуг м. Черкаси.
7.2. Щентр надання адмiнiстатл{вних послуг виконавчого
KoMiTery РуськополянськоТ сiльськоТ рали.
7.3. I]eHTp наданЕя адмiнiстратl{вних послуг виконавчого
KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоТ рали.
7.4. I]eHTp надання алмi нiстратl{вних послуг виконавчого
KoMiTery CaryHiBcbKoi сiльськоi' ради.
7.5. Щентр надання апмiнiстратl4вних послуг виконавчого
KoMiTeTy СтепанкiвськоТ сiльськоТ ради.
7.6. ЦенФ надання адмiнiстратlпвних послуг
ЧервонослобiдськоТ сiльськоТ ради.
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7.7. Центр надання адмiнiстрат4вних послуг виконавчого
KoMiTery БудещанськоТ сiл ьськоТ ради.
7.8. Цент надання адмiнiстрат1,1вних послуг виконавчого

KoMiTeTy МошнiвськоТ сiльсько'[ ради.
8.1. Цент наданн,l адмiнiстратtlвних послуг виконавчого

KoMiTery Кам'янськоТ MicbKoT рали.
8.2. Щентр надання адмiнiстратli{вних посJryг МихайлiвськоТ

сiльськоi ради.
8.3. Щекгр надання адмiнiстратlшвнш послуг виконавчого
KoMiTery KaHiBcbKoi MicbKoi ради
8.4. Щектр надання адмiнiстратшвних посJryг СтепанецькоТ

сiльськоi ради об'еднаноi терит,орiальноТ громапи.

8.5. Щентр надання адмiнiстратпвних послуг виконавчого

KoMiTery Бобрицькоi сiльськоТ ради.
8.6. ЦентР наданЕЯ адмiнiстративних послуг ЛiплявсцкоТ

сiльськоТ ради.
8.7. Центр надання апмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СмiлянськоТ MicbKoT рали.
8.8. LleHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БалаклеiЪськоТ сiльськоТ ради.
8.9. L{eHTp надан ня алм i нiстратив них послуг Ротм icTpi вс ькоТ

сiльськоТ ради.
8.10. Цент надання адмiнiстраrтивних послуг TepHiBcbKoT

сiльськоТ рали.
8.1 l. Щентр надання адмiнiстрагивню( послуг БерезнякiвськоТ

сiльськоТ ради
8. l 2. Щентр надання адмiнiстраlтивних послуг ЧигиринськоТ

MicbKoT ради.
8. 1 3. ЦентР наданIrЯ адмiнiстративних послуг МедведiвськоТ

сiльськоТ ради.

Мiсцезнаходження центру надання

адмiнiстративноТ послуги

1,1. 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенка

IBaHa, 47.
1.2.20250,Черкаська область, tи. BaTyTiHe, пр-кт. ,Щружби 8,

1.3. 2о2|4,Черкаська область, Звенигородського району, с,

Шевченкове, Провулок Пирогrэва, 2.

I t .ц. zoso t, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул, Семена

| Гризла, l2.
I t.s. tq+oz, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський ,

l вул. Шевченка,42.
| (.в, tgцzS, Черкаська область, Черкаський район, с, Набутiв,

| вул. Llентральна,l90/l.
l t.T. tg+цз, Черкаська область, Звенигородський район, с,

l С.п"ш., вул. I-[ентральна, l7.
l l.B. tgззз, Черкаська область, Звенигородський район, с,

l Бу*ч"*ч, вул. L[ентральна. l9.
l t.q, tgзоо, Черкаська область, смт. Лисянка, пл, Миру,30,

I r. ro. 20603, Черкаська областlь, м. Шпола, вул, Лозуватська,

l sq.

I t. r r. 2063 l, Черкаська область, Звенигородський район, с,

l MaTvciB. вчл. КDавченка,7.
l r . r z. 2065б, Чеiкаська область, Звенигоролський район, с,

l Лип'янка, вул.Iвана Гончара, l/a.

l l . r з. 20505; Черкаська область, смт. ерки, Звенигоролський р-

| 
"., 

,yn, В. Чорновола 2.

l z. t. tssoz, Черкаська область, м. Горолище, вул,

l Гпчr.rсо*ого. l l.
I z'.i. lgszЗ,Черкаська область, Звенигородський район, см,г

l Binoru"u. вул. Шевченка, l9(),

l z.з. tqS l l, Йеркаська область,, Черкаський район, с, Млiiв,

лl__r{|:Оu""ла 
Кушнiра, 6?.
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З. l. t9700, Черкаська область, лл. Золотоноша. вул. 
l

Незалежностi, 15. l

З,2.1g7|5,Черкаська область, Зiолотонiський район, с. 
l

Гельмязiв, вул. I],ентральна, l. 
l

З,З. |9'lЗ4, Черкаська область, Зiолотонiський район, с. Нова 
l

,Щмитрiвка, вул. Чернишевськог,о, 19. 
l

З.4. 1972З, Черкаська область, Зlолотонiський район, с. l

Пiщане, вул. Шеремета Руслана, 98А. 
l

3.5. l980l, Черкаська область, сlмт. Щрабiв, вул. Гагарiна, 17. 
l

З.6. 19854, Черкаська область, Зlолотонiський район. с. 
l

Великий XyTip, вул. Куницi, l0 
l

3.7. l9812, Черкаська область, j}олотсlнiський район. с. 
l

Шрамкiвка, вул. Незалежностi, 16. 
I

3.8. l974l, Черкаська область, l}олотсlнiський район. с. 
l

Вознесенське, вул. I_[ентральна,, 2l. ,. 
l

3.9. l9740, Черкаська область, j}олотонiський район, с. 
l

Зорiвка, вул. Шевченка, 45 
l

4. l. 19900, Черкаська область, смт. Чорнобай. вул. 
]

I_{ентральна. l52. 
l

4.2. l9950, Черкаська область, l}олот<rнiський район, с. lрклiТв. 
]

вул. Соборностi,2. 
l

5.1 . 20300, Черкаська область, lй. Умань, вул. I'орького, З216, 
l

5,2.20З82, Черкаська область,'Уманський район, с. 
l

Ладижинка, вул. Шкiльна,2. 
l

5.з. 20300, Черкаська область, tи. Умань, вул, ['орького, 35а, 
l

5.4. 20l 14, Черкаська область, 'Уманський район. смт. Буки, 
l

вул. l-{ентральна, 28. 
l

5.5.2035l, Черкаська область,'Уманський район, смт. 
l

Бабанка, вул. Соборна,30. l

5.6.20001, Черкаська область, м. Христинiвка, вул. Соборна, 
I30. l

5.7. 20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка, 
I9. l

5.8.20132, Черкаська область, Уманський район, с. Iваньки. 
I

вул. Iгоря Щербини,35. l

s.s. zo+ot, Черкаська область, м. Тzutьне, вул. Соборна. l 5, 
l

5.10. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул, Захисникiв 
l

УкраТни. 19. 
l

5.11. 19222, Черкаська область, Уманський район. с, 
l

Баштечки, вул. Миру,8. 
l

5.|2.2ОЗЗ2,Черкаська область,, Уманський район, с, l

,Щмитрушки, вул. Петропавлiвl;ька, 19 
l

6.1. 1910l, Черкаська область, м. Монастириulе. вул, 
l

Жовтнева, l. l

7, l . l 8000, Черкаська область, м. Черкаси, By,ll, Благовiсна, 
Il70. l

,1.2. |gбо2,черкаська область, Черкаський район. с, Руська 
l

Поляна, вул. Шевченка,61 . l

7.3. l9640, Черкаська область, Черкаський район, с, Леськи, 
l

, вчл. ЦентDальна,53. l

l t',ц, tgвцi,Черкаська область, Черкаський район, с, Сагунiвка, 
]

l вчл. Лесi УкраТнки, 7714. l

l T.s. rsьзz, d.p*u.o*u область. Черкаський район, с, Степанки, 
l

I вчл. ГепоТв УкраТни, l24,

l т,о. lsбо+, Чеjкаська область. Черкаський район, с, Червона

| Слобода, вул. Соборна. 2/l.
| 1.1 . tgвzZ,-Черкаська область, Черкаський район, с, Свидiвок,

l вчл. Шевченка, l77.

l z.B. tяots, Черкаська область, ЧеркаськиЙ раЙон, с, Мошни,

l вчл. М. Преснякова, l3.

I B.r. zoBoo. Черкаська область, м. Кам'янка, вул, ГероТв

гчlьл*
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Майдану 37.
8.2, 20825, Черкаська область, IIеркаський район, с.

Мюrайлiвка, вул, ГероiЪ Майлану, 27.
8.3. 19000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. Шевченка,49.
8.4. l90Зl, Черкаська область, tIеркаський район, с. Степанцi,
вул. Тагiанесяна, l0.
8.5. l90l4, Черкаська область, IIеркаський район, с. Бобричя,
вул.,Щружби,4.
8.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляве,
вул. Щентральна,2.
8.7. 20700, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежностi, З7.

8.8,20722, Черкаська область, t{еркаський район, с, БшIаклея,
вул. Незапежностi,2.
8.9.20'126, Черкаська область, t{еркаський район, с.

PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l 8.

8.10.20726, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa,
вул. I-(ентрапьна,35.
8,11,20746, Черкаська область, Черкаський район, с.

Березняки, вул. Химичiв, lA.
8.12.20901, Черкаська область, м. Чигирин, вул.

Б.Хмельницького, l9.
8.13.20930, Черкаська область, Черкаський район, с.

Медведiвка, вул. Б. Хмельницького, 44в.

1 Iнформачiя щодо режиму роботи центру
надання адмiнiстративноТ послуги

ГУ Дерlкгеокадасточ

1.1. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 15.00

Субота, недiля - вихiдний
1.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
Серепа: з 8.00 до 20.00
П'ятниця:з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
l .3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l(i.30
Серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.4. Понедiлок, середа з 08.00 дtо 17.00

BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

П'ятниця з 08.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
1.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниtц з 8.00до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
1.6. 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

| 1.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00

| П'rrп",t, з 8.00 до l5.00

I BiBTopoK з 8:00 до 20:00

| Субота. недiля - вихiдний

| 1.8. Понелiлок. BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до l6.00

l Середа з 8.00 до l5.00

| Чеrrер з 08.00 до 20.00

I CyOoru, недiля - вихiдний

| 1.9. Понелiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00

I Biu.opo* з 8:00 до 20:00

l П'rr""ц" з 8.00до l6.00

I r . rO. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30

I середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
l"лл.,,;"л"___ ,
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четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.1 1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
1.12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,30
середа, п'ятниlц з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вло<iдний

1.13. 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
2.1. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.Cl0

П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 ,цо l6.30
Сере,ча з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до 16,00

Субота, недiля - вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK, середil
з 08.00 до l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до l6.00,
Субота, недiля - вкхiдний
3.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвеlр з 8.00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.2. 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
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l 7. l 5

Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
3.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, кедiля - вихiдний
3.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до 17.15

П'ятниця з 8.00 до 16.00

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до 13.00

Недiля - вихiдний
3.6. 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
3.7. 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 16,00

Субота, недiля - вжiдний
| 3.8. Понедiлок- П'ятниця з 09 00 до l6.00

Субота, недiля - вlтхiдний
3.9, Понедiлок - Четвер з 08.00 до 17.15

П'ятниця - з 08.00 до l6.00

86 вh 06,'l2.2022, 
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Субота, недiля - вихiдний
4,1. Понедiлок, BiBTopoK, середсl, четвер з 9.00 до lб.00

П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00t

Субота: 8.00 - l5.00
недiля - вихiдний
4,2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00

Серела з 08:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний
5. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l 7: l 5

Серепа з l3:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, середil, четвер з 08.00 до l7,00

П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK, середil, четвер з 08,00 до l7.00

П'ятниця з 08.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
5.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.00

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
5.5. Понедiлок, вiвторок,середzt,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
5.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l7.15

П'ятниця з 8,00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
5.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.0() до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до lб.tЭ0

четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.8. 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
5.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l7,15

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до 17.00

Субота з 8.00 до l5.15
Недiля - вихiдний
5. l0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,

П'ятниця, субота з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08.00 до 20.00

| Недiля - вихiдний
5.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,

четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5. l 2. Понедiлок, BiBTopoK, середа,

четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,

Субота, недiля - вихiдний
6.1. Понедiлок, середа, четвеF) з 8:00 до l7:00

BiBTopoK з 8:00 до 20:00

П'ятниця , субота з 8:00 до lбi:00

Недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, п'ятнлtця з 08,00 до l7,00

BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
7.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08,00 до l6,00
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Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
7.3. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08,00 до lб,00

BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l6.00 (прийолл фомадян ло l3.00)

недiля вихiдний
7.4. 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
7.5. 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 лнi
7.6. 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
7.7. Понедiлок, BiBTopoK, середiл, четIlер з 08.00 до 17,15

П'ятниця з 08.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
7.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 ло l7.00,
П'ятниця з 08.00 до l6.00, субо,та з 08.00 до l3.00,

недiля - вихiдний
8.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
82. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.3. 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
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.0'0 до l6.30

середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00

четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
8.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:l5
П'ятниця з 8:00 до 16:00

Субота, недiля - вrтхiдний

8.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, чеlвер з 8:00 до l7:l5
П'ятниця з 8:00 до 16:00

Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6,00

Серела з 9.00 до 20.00

l П'rrп"ц, з 8.30 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
8.8. 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
8.g. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30

середа, п'ятниця з 08.00 до 1б.00

четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вrлtiдний
8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00

BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
8.1 l . Понедiлок, BiBTopoK з 0t1.00 до 16,30

середа, п'ятниця з 08.00 до 1б.00

четверг з 08.00 до 20.00
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Субота, недiля - вихiдний
8.12. 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 - вихiдний
8.13, Понедiлок, BiBTopoK з 08.0l) до l 6,З0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.0t)
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний

3.

Телефоrr/факс (ловiлки), адреса
електронноТ пошти та веб-сайт центру
надання адмiнiстративноТ послуги

1.1. Тел, (04740) 22060,2244l,e-mail: zvenmiskrada@ukг.net, 
l

веб-сайт: zven.gov.ua 
l

1,2. Тел./факс (04740) 6-22-55, e-mail: vat admincnap@ukr.net 
I

1.3. Тел. (04740) 95-3-98, e-mail: silrada_shev@rneta,ua 
l

1.4. Тел. (04742)22601, e-mail: sr.kater.ck@uk.net, вебэсайт 
lhttp://katerynopil-miskada.gov,ui] 
l

1.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: rada kors@mail.ru 
I

1.6. Тел. (047З5) З-09-'7'7, e-mail: tsnap-nadutiv-rada@ukr.net, 
I

веб-сайт: https://nabutivska-gгornLada.gov.ua 
l

1.7. Тел. (047З5) 2-01-03, e-maill grоmаdа_спар(@ukr.пеt. веб- 
l

сайт: https://selyshenska.gromadaL.org.ua 
I

1.8.Тел.(04749)64-4-41,е-mаil::Ьuzh._оtg_спар@ukr.пеt, 
Ihttp://buzhanska.gromada.org.ua 
]

1.9. Тел. (04'749) 6-23-46,6-24-69, e-mai|: lуssеlгаdа@ukг.пеt 
l

l .l0. Тел, (0474l) 2-01-39, e-mail: cnap-shpola@tukr.net 
l

l .l l . Тел. (063)208l237, e-mail; matusovrada@ukr.net. веб-

сайт: matusivska.gгomada.org.ua 
l

1.12. Тел. 9-62-90, (068) 760013,4, e-mail: 
llipianska,otg@gmail.com 
l

1.13. Тел. (04742) 9-02-18, e-malil: srerku@ukr.net 
l

2.1. Тел.(04734) 2-01-82, e-mail: gог_спар@uk.пеt, веб-сайт: 
lhttp://gormrada.gov.ua 
l

2.2.Тел. (04734) 9б160, (04734) 96l81, e-mail: 
l

vilshanarada@uk.net 
l

2.3. Тел. (04734) 95-З-44, e-mail: mlyiv*otg@ukr,net 
l

3.1. Тел. (04737) 5-26-68,5-22"75, веб-сайт - 
|

http://zolotonosha.osp-ua.info, e-mail: cnap zolotonosha@ukr.net 
I

3.2. Тел. (096) 6790848, (09З) 679З087, e-mail: 
lgelmyazivsr@ukr.net 
l

3.3. Тел. (04737) 52496, веб-сайт 
lhttp://novodmytrivsk.zolorayon.g,ov.ua 
l

3.4. Тел. (047З7) 9-'74-З0, e-mai|: pischane-tsnap@ukr.net 
l

3.5. Тел. (4738) 3-05-8l, факс (4,738) 3-05-8l, е- 
l

mail: спар*rdа@ukr.пеt 
l

3.6. Тел, (0473S) 96-63l, e-mail: vhutir*sг@ukr.net. веб-сайт: 
l

vhutirotg.org.ua 
l

3.7. Тел. (04738) 99-5-42, e-mai]l: rаdа-shr@ukr.пеt. веб-сайт: 
lshramkivska-gromada.gov.ua 
]

3.8. Тел. (067) 6858026, e-mail: cnap.voznesenske@ukr.net, веб-

сайт: vomesenske -gromada.gov.ua

3.9. Тел. (047З7) 2О|46, e-mail: zorivka_sr@ukT.net, веб-сайт:

zorivska. grоmаdа,оrg.uа

4. 1 . Тел. (0473 9) 221 9З, e-mail: сhоrпоЬауsrаdа@чkr.пеt
4.2. Тел. (047з9) 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-сайт:

http://irkliiv-rada.org.ua
5.1. Тел. (04'744) З-08-б6, e-mail: чmап,спар@ukr.пеt
5.2. Тел. (o4,1 44) 9 -,7 2-42, 9 

"7 
2-З l, e-rnai l : ladi giпkаsг@ukr. net

5.З. Тел. (06S) 4747l l2, e-mail: admin.rda@ukr.net
5.4. Тел. (О4'7 47) 3 l -4-85, e-mail : bukyotg@ukr.net
5.5. Тел. (04744) 9,52-42, e-mail: ЬаЬапskаsr@ukr,пеt

о**r, Mrronr8rP сп
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5.6. Тел. (04745) 6025 4, e-mai l : rаdа040б l 5 82@meta,ua
5.7. Тел. (04748) 6- l 8-'l 4, e-mai l : manki vka_selrada@ukr. net

5.8. Тел. (09s) 7l93 l49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.com,
веб-сайт: ivankivska. gromada.org. ua

5,9. Тел. 047З l 3-И-9l, e-mail: talnivska.gromada.org.ua

5, l0. Тел. (04147)6l l45, бl l4l, e-mail: vukoncomOl6@ukr.net
5.1 l. Тел. (0474'7)95-43 l, 097-001-14-6l, e-mail:

bashtectrki@ukr.net
5. l 2. Тел. (O4'l 44) 9 6222, e-mail : dmutrushku_cnap@ukr.net
6.1. Тел. (0474б) 25l l8, e-mail: cnap-monteg@ukr.net, веб-сайт:

monasýrysche. gromada. org.ua
7.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./фчrкс: (0472) 36-01-83, e-mail:

иrap_cherkasy@ulc. net

?.2.'Тел.(И72) 30-33-3 l, e-mail: rроl@i.ча, веб-сайт r-pol.ck,ua

7.3. Тел. (0472)З43-692, (063) 479,17-16, e-mail

lesý.cnap@ukr.net, веб-сайт:httр: leskivska-gromada.gov.ua
7.4. Тел. (0 47 2) 3 4-26-9 8, e-mail : sagunivskarada@ukr. net,

офiчiйний сайт: http://sagunivskaotg.org.ua
7.5. Тел. (04'7 2) З065З2, e-mail : lstepanki.rada@ukr, net

7.6. Тел. (0472) 586623, 586З92. e-mail : tsnap-sloboda@ukr.net
7,7 . Т е л. (0 4'7 2) 3 40222, З 40З2 | ., e-mai l : budrada@ чkr. п et

7.8. Тел. (0412)30-21 -06, 30-25"40, e-mail: moshnuSR@ukr.net

8. l . Тел. (047З2) б l787, e,mail: cnapkam@ukr.net, веб-сайт

https ://kamm iskrada. gov, ua

8.2. Тел. (041 З2) 98442, e-mai l : myh_si l rаdа@ чkr. net

8.3. Тел. (047З6) 3- 17-78, e-maiil: kaniv_chap@ukr.net

8.4. Тел. (04?36) 964,24, e-maiil: stepanci_otg_cnap@ukr,net,

веб-сайт - hф://stepanecka.grornada.org.ua
8.5. Тел. (04736) 68225 , e,mail: bobryca_rada@uk.net
8.6. Тел. (04736) 9З224, e-mail: silradaliplava@gmail.com, веб-

сайт http ://liplyavska. grоmаdа.огg.uа

8.7. Тел. (0473З) 4-2З-7З, e-mail: dozvilniy@uk.net
8.8, Тап. (м733) 93 442,e-mail: balaklea_s_r@uk,net , веб-

caйT:www.balakleivskaotg.org.ua
8.9. Тел. (04т3 3) 9 -53 47, иmail cnap.rotmistrivka@gmail.com

веб-саfп: rotmistrivka-gromada. gov,ua

8. l0. Тел. (096) 674993 l, e-mailL: ternivkacnap@gmail.com,
офiшiйний сайт: https://ternotg.org. ча

8.1 l. Тел. (0473З) 9'75'7 |,e-mail: berez.sekretar@gmail.com
8. l 2, Тел. (0473 0) 2-8'7 -28, e-mail : Сhуgуryп_mrаdа@ukr, net,

веб-сайт: chigirinskaotg.org. ua

8.13. Тел. (047з0) 95-3-45, 95_11-98, e-mail: mdsr2Ol 5@ukr,net

нормативнi аlсги, яким и регламентусться надан ня адмiн iстративноi посJIуги

Закон Украiни кПро державну соцlаJIьну допомоry
мшIозабезпеченим сiм'ям>l, Закон УкраiЪи <Про,Щ,ержавний

земельний кадаст))
Закони Украiни

Пункти l98, l99 Порялку вlоденНя ,Щержавного земельного

кадастру, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд l7 жовтня20|2 р. Nо l05l
РозпорялжеНня Кабiнеry MiHicTpiB УкраIни вiд lб тавня
2014 р. Nэ 523-р <<.Щ,еякi питання надання адмiнiстративних

послуг органiв виконавчот влади через центи надання

адмiнiсФативних послуг)

Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

дкти ueHTDall ьних Фрганiв виконавчоТ

влади
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Умови отримання адмiнiстративноi послуги

Акти мiсцевих органiв виконавчоТ

влади/органiв м iсцевого самоврядування

заява про надання вiдомостей з .щ,ержавного земельного

кадастру
Пiдстава шtя одерхаriня адмiнiстативноI
послуги

l. Змва про наданюl вiдомосr,ей з ,щержавного земельного

кадасФу за формою, встановленою Порядком ведення

,Щержавного земельного кадасIру, затвердженим постановою

Kubi".ry MiHicTpiB УкраТни вiдi 17 жовтня 2012 р, Nэ l05l
(форма заяви додаеться)*
2.,Щокумент, який пiдтверлжусl повноваження дlяти,рlд lмeнl

змвника (у разi подання заrI]ви уповноваженою заявником

особою)

Вичерпний перелiк дРкументiв,
необхiдних дIя отри4,rання

адмiнiстративноТ посдуги, а також вимоги

до них

заява про надання вiдомостей з .щ,ержавного земельного

кадастру у паперовiй форшti з доданими документами

пода€ться заявником або )/повноваженою ним особою

особисто або надсилаеться реl;омендованим листом з описом

вкJIадення та повiдомленням про вручення або в електроннiй

формi - засобами телекомунiкачiйного зв'язку з

використанням електронного пiдпису, що базуеться на

*"arriqi*ora"oMy сертифiкатi е;rектронного пiдпису, ч и iншого

-"r.р"чrr"ного засобу електронноТ iлентифiкачiТ особи через

публiчну кадастрову карry або з використанням Сдиного

ф*чr"Ь.о вебпорталу елешронних послуг, у тому числi

через веб-сторiнку Щержгеокадастру

Порядок та спосiб подання документiв,
необхiдних для отиманtul
адмiнiстративноТ послуги

Платнiсть (безоплатнiсть) надання

адмiнiстративноТ послуги

Протягом 10 робочих днiв з дttя реестрачiТ вiдповiдноi заяви

територiальному органi,ЩержгеокаластруСтрок надання адмiнiстативноТ послуги

l. У ,щержавному земельному кадастрi вiлсутнi запитуванl

вiдомостi
2. Iз заявою про надання вiдоплостей з,Ц,ержавного земельного

кадасФу звернулася неналежiна особа (право на отримання

наданО громадянаМ (довiд1,1И прО наявнiсть та розмiр

земельноI частки (паtо) дIя поданн,l

уповноваженим прсдставником ciM'T до мiсцевоТ дерхавноТ

алмiнiстрачiТ або до виконавчого KoMiTery сiльськоI,

селищно'i ради заяви про надання державноi соцiальнот

допомоги)
З. ,Щокументи поданi не в повному обсязi (BiпcyTHicTb

oo*fr.Ьц що пiдтверджуе повноважен}ш дiяти вiд iMeHi

заявника) таlабо не вiдповiдають вимогам, встановленим

законоМ (r*"u 
". 

вiдповiдас встановленiй формi)

Перелiк пiдстав для вiдмови у наданнi

адмiнiстативноi послуги

Довiдка про наявнiсть та ро:змiр земельноТ частки (паю) або

пЬ"iдомлен"я про вiпмову у r,rаланнi вiдомостей з,Щ,ержавного

земельного кадасФу
Результат надання |пмiнiстративноТ
послуги

надсилаються заявниковi в електроннiй формi засобами

телекомунiкацiйного зв'язку на Bkltзaнy J зверненнl адресу

електроннот пошти або з використанням единого державногоСпособи отимання вiдповiдi (результату)

86 вiд 06.12.2022
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вебпорталу електонних послlуг, у тому ч1,1слi через веб-
cтopiнKy Щержгеокаласту, за бiажанням заявника видаються у
паперовiй формi чентром надання алмiнiстративних послуг
особисто заявнику або шляхошt направлення поштою цiнним
листом з описом вкJIадення та повiдомленнrlм про вручення

l6. Примiтка

*Форма заяви про надання вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру наведена у додатку до ТиповоТ
iнформачiйноТ картки адмiнiсцlативноТ послуги

,Щодаток
до Типовоi iнформацiйноТ картки
адмiнiстративноi послуги з надання
вiдомостей з Державного земельного
кадастру у формi дrэвiдки про наявнiсть
та розмiр земельно'f частки (паю)

(особа, уповновtDкена надавitти вiд<lмостi

з .Щержавного зомельного каластру)

(прiзвище, власне iм'я, по батьковi за (нttявностi) фiзичноТ особи /

найменування юридичн,оi особи)

(податковий номер/серiя та н,омер паспорта

фiзичноТ особи, яка через своТ релiгiйнi переконання

вiдмовилася вiд гtрийнятгя номсра)

(реквiзити документа, що по,эвiлчус особу,

яка звернулася iз заявою

(назва документц номер та серilп, лата видачi), та

документа, шо посвlдчус повноваження дlяти

вiд iMeHi особи)

(мiсше проживання фiзичноi особи /

мiсцсзнаходlссння юриличноi особи)

(номер контакпrого телефону)

зАявА
про надання вiдомостей з Щержавного земельного ка,дастру

Вiдповiдно до Закону УкраТни "Про .ЩержавниЙ земельниЙ кадастр'О та Порядку

ведення .щержавного земельного кадастру прошу надати :

П витяг з Державного

}}f,!n""o'o 
кадастру

П державний кордон Украiни
П землi в межаХ територii адмiнiстративlно-територiальноТ
одиницi
П землi в межах територiй територiальн]их громад

П обмеження у використаннi земель
п у тому числi з посиланням на документи, на пlдставl

яких вiдомостi про обмеження у вItкористаннi земель
гу екэо€frдiпцоrДдRжsавд*ого земельного каIастру
86 вiд 06.12.2022
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п
п

Пк
Пв
Иl
Пд
вла

цiл
Пд

вiдку, що мiстить 1

копiювання з карт(
п (плану);
пiю документа, що
тяг з документа.Ще
lвiдку про наявнiст
,вiдку про наявнiстl
HicTb земельноТ дiл
свого призначення
lвiдку про осiб, якi
кавному земельноN

2|з

П мелiоративну мережу, складову частиЕtу мепiоративноi
йережi

П земельну дiлянку з:

П вiдомостями про речовi права на земеJIьну дiлянку,
ix обтяження, одержаними в порядк:у iнформачiйноi

взаемодiт з .щержавного ресстру речових прав на нерухоме

майно, а також з:

П вiдомостями про дiлянки н&др, наданi у
користування вiдповiдно до спецiагlьних дозволiв на

користування надрами та aKTiB про надання

гiрlrичих вiдводiв, одержаними в порядку

iнформачiйнот взасмодii мiж .щер;кавним земельним
кадастром, .Щержгеонадрами та !ержпраui;
П посиланням на документи, на пiдставi яких

вiдомостi про обмеження у ви]користаннi земель

BHeceHi до .Щержавного земельног() кадастру;

П yciMa вiдомостями, внесеними до ПоземельноТ

книги, kpiM вiдомостей про речовi пllава на земельну

дiлянку, що виникли пiсля 1 сiчня 20l3 р,, а також з:

П вiдомостями про дiлянки нодр, наданi у
користування вiдповiдно до спецiа;lьних дозвсlлiв на

користування надрами та ак,гiв про надання

гiрничих вiдводiв, одержанрtми в пOрядку

iнформачiйнот взасмодiт мiхс,щержавним земельним

кщ(астром, !ержгеонадрами та .Щержпраui;
п посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у викорис,ганнi земель

BHeceHi ло,Щержавного земельного кадастру

п видачу державного акта на право власност,i на земельну

дiлянку новому власнику земельноi дiлянки
IзагаJIьнену iнформацiю про землi (територiТ); 

..

lграфiчноi основи .щержавного земельного кадастру, кадастровоl

створю€ться пiд час ведення,щержавного земе.пьного кадастру;

ржавного земельного кадастру;
ь та розмiр земельноТ частки (паю);
ь у,щержавному земельному кадастрi вiдомостей про одержання у
янки у межах норм безоплатноi приватизацii за певним видом iJ
(використання);
отримЕtли доступ до iнформацiТ про суб'скта речового права у
Iy кадастр1.

Bil
пр(

oMocтl власниl
дiлянки
особу;
спадко(
юридич
особу, l
обмеже
особу

iа / користувача земельноi
: або уповноважену ним

:мця/ правонаступника (для

lних осiб);
з iHTepecax якоi встановлено
)ння, або уповноважену нею

орган державно'[ влади / орган
мiсцевого самоЕ}рядування ;

розробника докyментацiТ iз
землеустрою/суб' екта оцiночноi
дiяльностi вiдпсlвiдно до cTaTTi 6

Закону Украiни "Про оцiнку
земель";
Hoтapiyca

Пр
фi:

iзвище, власне iм'я,
ичнот особи / наимс

по батьковi за (наявностi)
I{yвання юридичноТ особи

о**r, Mr*onri?rP
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IIодатковий номер / серiя та номер паспорта

фiзичноi особи, яка через cBoi релiгiйнi
переконання вiдмовилася вiд прийнятгя номера

Мiсце проживання фiзичноi особи /

мiсцезнаходження юридичноТ особи

IЪквiзrти документа, що посвiдчус особу зtulвника
(назва, номер та серiя документа, дата його видачi),

та документа, що посвiдчуе повноваження дiяти вiд

iMeHi особи (для уповноваженоТ особи)

Пiдсiав" для надання вiдповiдноТ iнформацiТ з

посиланням на норму закону, яка передбачас право

вiдповiдного органу державноi влади або органу
мiсцевого самоврядування запитувати таку

iнформачiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з

якою виникла потреба в отриманнLlцфgрмзцЦ_

Вiдомостi про об'скт .Щержавного земельного кадастРУ, cTocoBl{o якого запитуються

вiдомостi:

Данi про земельну дiлянку
Йсце розташування земельноТ дiлянки

Щанi про iнший об'скт,Щержавного земельного
кадастру, стосовно якого запитуютьс

вiдомостi про документ та/або витяг з документа ,щержавного земельного кадастру,

стосовно якого запитуються вiдомостi:

П документо який пiдтверджу,с повноваження

дiяти вiд iMeHi заrIвника
(у разi подання заяви уповноваженою особою
заявника);
П доручення власника (користувача) або

набувача права на земельну дiлянку на

отримtlння вiдомостей з,щерж:авного земельного

кадастру.

Iнформачiю про стан формуванн" u"r"iуlловiдки/викопiюваlrНЯ/ ЗаСВiДЧеНОi КОПiТ

прошу надати:
П у паперовiй формt
П в електроннiй формi на адресу:

П в iншiй формi

Сiроштан Оквна rп*опr'9ГР

гу Дерlкгеохадатру у Чвркзськiй областi

86 вiд 06,12.2022

.Що заявиlзапиту додаються :

П крпiя докуItrента, що посвiдчус
особу;
П лркумент про оплату послуг за
надання вiдомостей з,Щержавного
земельного кадастру;

,Щанi про тип (назвУ), номер, дату реестрацu, назву

розлiлу або перелiк роздiлiв, нtlзву або номер 
.

iнки докулленту, з якого зQщ9Едд9]!9д д9дц

Службова iнформачiя
Реестрацiйний номе

, 
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вiдомостi з .Щержавно го земельного
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА АДМIШСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
BHI ному з

МОСТЕИ ПРО О.

НОРМ БЕЗОПЛ
ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ)

(назва алмiнiстративноi послу ги )

1. Вiддiл ЛЬ 1 Управлiння надання адмiнiстративних послчг Го;Iовноrо Управлiння
держгеокадастру у Черкаськiй областi
2. Сектор Ль 1 Вiддiлч Лъ 1 Управлiння надання адмiнiстративних послyг Головного
Управлiння Дерщгеокадастрч у Черкаськiй областi
3. Вiддiл Л} 2 Управлiння надання адмiнiстративних послуг Го.rlовного Уппавлiння
держгеокадастрч у Черкаськiй областi
4. Сектор J\Ъ 1 Вiддiлу Л! 2 Управлiння надання адмiнiстративних послчг Головнt го
Управлiння Держгеокадастру ч Черкаqькiй областi
5. Вiддiл ЛЬ 3 Управлiння надання адмiнiстративних послуг Го.llовного УпDавлiння
держгеокадастрч у Черкаськiй областi
б. Сектор Ль 1 Вiддiлу Ль 3 Управлiння надання адмiнiстltативних послyг Головного
управлiння Держгеокадастру у Черкаськiй областi
7. Вiддiл Л} 4 Управлiння надання адмiнiстративних послчг Го;rовного Управлiння
держгеокадастпч ч Черкаськiй областi
8. Сектор Лb l Вiддiлу ЛЬ 4 Управлiння надання адмiнiстративних послчг Головного

-

управлiння Держгеокадастрч v Черкаськiй областi
(найменування суб' скга надання послуги)

l . l . I-(eHTp надання адмiнiстратlлвних послуг ви конавчого
KoMiTery ЗвенигородськоТ MicbKoT ради.
1.2. Цент надання адмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTery BaryTiHcbKoT MicbKoT рали.
1.3. Цент надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради.
1.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг
Катери нопiльськоТ селищноТ рсtди.
1.5. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ MicbKoT рали.
1.6. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy НабутiвськоТ сiльськоТ рали Корсунь-
Шевченкiвського району.
1.7. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СелищенськоТ сiльськ:оТ ради.
1.8. Щентр надання адмiнiстат,ивних послуг виконавчого
KoMiTery БужанськоТ сiльськоТ ради Лисянського району.
1.9. Щентр надання адмiнiстрат,ивних послуг виконавчого
KoMiTery ЛисянськоТ сепищноТ ради.
1.10. Щентр надання адмiнiстативних послуг ШполянськоТ

MicbKoT ради об'еднаноТ територiальноТ громади.

1,1 l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery MaryciBcbKoT сiльськtlТ ради.
l . l 2, I-{eHTp надання адм iнiстрitтивних послуг Л ип' я нс ькоТ

сiльськоТ об'еднаноТ територiа.пьноТ громали.

1.13, Щентр надання адмiнiстiлтивних послуг виконавчого
KoMiTery epKiBcbKoT селищноТ ради.
2.1. Щентр надання апмiнiстративних послуг виконавчого

ком iTeTy ГоролишенськоТ MicbKoT рали.

вiд 06"l2.2022

Iнформачiя про центр надання адмiнiстративних посJlуг

Найменування центру надання
адмiнiстративноi послуги, в якому

здiйсrпосться обслуговування суб'скта
зверненtUI
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2.2. t{eHTp надання алмiнiстрат,ивних послуг виконавчого
KoMiTETy Вiльшанськоi селищноТ ради.
2.3. Щекгр надання алмiнiстративних послуг МлiiЪськоТ
сiльськоТ ради Черкаського paflioHy.

3.1. Цент надання адмiнiстрат,ивних послуг у MicTi

золотоноша.
3.2, [{eHTp надання адмiнiстрат,ивних послуг виконавчого
KoMiTery ГельмязiвськоТ сiльськоТ рапи.
3.3. Щентр надання алмiнiстраr,ивних послуг виконавчого
KoMiTery НоводмитрiвськоТ сiл ьськоТ рали.
3.4. Щентр наданнrl адмiнiсФативних послуг виконавчого
ком iTeTy ПiщанськоТ сiльськоТ рали.
3.5. Цент надання алмiнiстра,l,ивних послуг ДрабiвськоТ
селищноТ ради.
3.6. t{eHTp надання адмiнiстраr,ивних послуг ВеликохутiрськоТ
сiльськоi ради.
3.7. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШрамкiвськоТ сiльськ:оТ ради.
3. 8. Щентр надання алм iнiстраr,ивних послуг ВознесенськоТ

сiльськоТ ради.
3.9. Щеrпр надання адмiнiстраr:ивних послуг виконавчого
KoMiTery ЗорiвськоТ сiльськоТ рlади.
4. l. Цеrпр надання адмiнiстативних послуг ЧорнобаiЪськоТ

селищнот ради.
4,2. Щентр наданнJI адмiнiстративних послуг виконавчого
органу IрклiТвськоТ сiльськоi ради
5. l. I]eHTp наданнr{ адмiнiстра:гивних послуг виконавчого
KoMiTery УманськоТ MicbKoT рапи.
5.2. I_{eHTp надання алм i нiстраrгивних послуг виконавчого

KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ рали.
5.3. I-(eHTp надання алм i нiстра,гив н их послуг ви ко навч о го

ком iTeTy ПаланськоТ сiльськоТ рали.
5.4, l_(eHTp надання алмiнiстра,гивних послуг виконавчого
KoMiTeTy БуttькоТ селищноТ ра;lи.
5.5, Щентр надання алмiнiстрагивних послуг виконавчого
KoMiTery БабанськоТ селищноТ ради.
5.6. I-[eHTp надання адмiнiстрагивних послуг виконавчого

KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT ради.
5.7. Щентр надання адмiнiсФативних послуг виконавчого

KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищttоТ ради.
5.8. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery IBaHbKiBcbKoT сiльськ,оi ради.
5.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг апарату

управлiння ТальнiвськоТ MicbKoT рали та ii виконавчого
KoMiTETy,
5. 1 0. Щентр наданнJI адмiнiсцlативних послуг виконавчого

ком iTeTy ЖашкiвськоТ MicbKoi' рали.
5.1 l. Щентр надання алмiнiсцlативних послуг виконавчого

KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльс:ькоТ ради.
5.12. Щентр надання алмiнiсцlативних послуг виконавчого

комiтету,Щм итруш KiBcbKoT с iл ьськоТ рали.
6.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Монастирищенськоi' MicbKoT рали.
7.t. Щентр надання адмiнiстративних послуг м. Черкаси.

7.2. Щентр наданюI адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery РуськополянськоТ сiпьськоТ рали,
7.3. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоТ ради.
7.4, Щентр надання адмiнiстрiлтивних послуг виконавчого

KoMiTery Саryнiвськоi сiльськоТ ради.
7. 5. I_{eHTp надання адмiнiстрlлтивних послуг виконавч ого

86 вiд 06,12.2022
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KoMiTery СтепанкiвськоТ сiл ьськоi ради.
7.6. Щентр надання алмiнiстрат,ивних послуг
ЧервонослобiдськоТ сiльськоТ рlади.
7.7. L[eHTp надання адмiнiстрат,ивних послуг виконавчого
KoMiTeTy БудещанськоТ сiльськоТ ради.
7.8. Цент надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery МошнiвськоТ сiльськсlТ ради.
8.1. Щентр наданIIя адмiнiстативних послуг виконавчого
KoMiTeTy Кам' янськоi MicbKoT рали.
8.2. Щентр надання адмiнiстативних послуг М ихайл iBc ькоТ

сiльськоi ради.
8.3. Щекгр надання адмiнiстрат,ивних послуг виконавчого
KoMiTery KaHiBcbKoI MicbKoi ра;ци
8.4. Щеmр надання адмiнiстративних послуг СтепанецькоТ
сiльськоТ рали об'еднаноТ терrгорiальноТ громади.
8.5. Щентр надан}ul адмiнiстрат,ивних послуг виконавчого
KoMiTery БобричькоТ сiльськоТ ради.
8.6. Щентр надання алмiнiстрат,ивних послуг Лi гulявськоТ
сiльськоТ ради.
8.7. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого
KoMiTery Смiлянськоi MicbKoT р,6дц.
8.8. Щентр надання адм i н iстра,l,ивних послуг ви конавчого
ком iTeTy БалаклеТвськоТ сiл ьськоТ рали.
8.9. Щентр надання адмiнiстраr,ивних послуг PoTMicTpiBcbKoI
сiльськоТ ради.
8.10. Цент надання адмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT
сiльськоi ради.
8.1 1. Щеrгр падання алмiнiстративних послуг БерезнякiвськоТ

сiльськоТ ради
8. l 2. Щентр надання адмiнiстративних послуг ЧигиринськоТ
мiськоI ради.
8. l 3. Щентр надання адмiнiстративншх послуг МедведiвськоТ
сiльськоТ ради.

I

I

I

Мiсцезнаходження центру надання
адмiнiстративноТ послуги

ГУ Дерхrеокадасточ ч Чвl

1.1. 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенка
IBaHa, 47.
1.2.20250,Черкаська область, tи. BaT,yTiHe, пр-кт. [ружби 8.

l.З. 20214, Черкаська область, Звенигоролського району, с.

Шевченкове, Провулок |-Iирогrэва, 2.

l .4. 2050 l, Черкаська область, смт. Катериногtiль, вул. Семена
Гризла, l2.
1,5, l9402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвськил"l .

вул. Шевчен ка, 42,
1.6. |9425, Черкаська область, Черкаський paiioH, с. Набутiв,
вул. Щентральна, l 90/1.
|.'7. 1944З, Черкаська область, Звенигородський район, с.

Селище, вул. Щентральна, l7.
1.8. l9ЗЗЗ, Черкаська область, Звенигоролський район, с.

Бужанка, вул. I]ентральна, 19.

1.9. l9300, Черкаськаобласть, смт. Лисянка, пл. Миру,30.
1.10. 20603, Черкаська область, м. IIIпола, By;l. Лозуватська,
59.
l. l l . 2063 l, Черкаська область, Звенигородський район, с.

MaTyciB, вул. Кравченка, 7.

l . l 2. 20650, Черкаська область, Звенигородський район, с.

Лип'янка, вул.Iвана Гончара, l/a.
1.13.20505, Черкаська область, смт. Срки, Звенигоролський р-
н., вул. В. Чорновола 2.

2. l, l9502, Черкаська область, м. Горолише, вул.

Грушевського, l l.
2.2, 1952З, Черкаська область, Звенtлгородський район, сшtт
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Вiльшана, вул. Шевченка, l90.
2.3. 195l l, Черкаська область, Черкаський район, с. МлiТв,

вул.,Щанила Кушнiра, 67,
З.l. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул.
Незалежностi, l5,
З.2. |9'l|5, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Гельмязiв, вул. I-[ентральна, l.
3.З. |97З4, Черкаська область, Золотонiський район, с. Нова

,Щмитрiвка, вул. Чернишевського, l 9.
З.4. 19'72З, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Пiщане, вул. Шеремета Руслана, 98А.
З.5. l980l, Черкаська область, смт. l[рабiв. вул. I-агарiна. 1l 7,

З.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Великий XyTip, вул. Куничi, l0
3.7. l98l2, Черкаська область, Золотонiський район, q..

Шрамкiвка, вул, Незмежностi., l6.
3.8. l974l, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Вознесенське, вул. I-\ентральнаL, 2 l.
З.9. |9740, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Зорiвка, вул. Шевченка, 45
4. l . l 9900, Черкаська область, смт. tIорнобай, вул.

Щентральна, l52.
4.2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с. IрклiТв,

вул. Соборностi, 2.
5.1.20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького,З216.
5,2.20З82, Черкаська область, Уманський район, с.

Ладижинка, вул. Шкiльна, 2.
5.3.20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 35а.

5.4. 20l l4, Черкаська область, Уманський район, смт. Буки,
вул. l_[ентральна, 28.

5,5.2035l, Черкаська область, Уманський район. смт.

Бабанка, вул. Соборна, 30.
5.6.2000l, Черкаська область, м. Христинiвка, вул. Соборна.
30.
5.7.20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка,
9.
5.8,201З2, Черкаська область, Уманський район, с. Iваньки,

вул. Iгоря Щербини,35.
5.9.20401, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, l5.
5.10. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Захисникiв

УкраТни, 19.

5.|l. |9222, Черкаська область, Уманський район, с.

Баштечки, вул. Миру, 8.

5.12.20ЗЗ2, Черкаська область, Уманський район, с.

.Щ,митрушки, вул. Петропавлiвська, l 9

6. l. l9l0l, Черкаська область, м. Мrэнастириrце, вул.

Жовтнева, 1.

7. l. l 8000, Черкаська область, м. Черкаси, ву.п. Благовiснit.

l 70.
7.2. 19602, Черкаська область, Черкаський район. с, Руська

Поляна, вул. Шевченка, 67.

7.3. l9640, Черкаська область. Черкаський район, с. Леськи,

вул. Щентрапьна, 53.
,7.4. 

19644, Черкаська область., Черкаський район, с. Сагунiвка,

вул. Лесi УкраТнки, 7714.
,7.5. lgбз2, Черкаська область' Черкаський район, с. Степанки,

вул. ГероiЪ УкраТни, 124.
,7.6, 

|9604, Черкаська область, Черкаський раЙон, с, Червона

Слобода, вул. Соборна, 2/1.
,t.,t. 

|9622,Черкаська область, Черкаський район, с, Свидiвок,

вул, Шевченка, l'l'7.
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7,8. l96l5, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни,
вул. М. Преснякова, lЗ.
8. l. 20800, Черкаська область, м. Кам'янка. вул. ГероТв
Майлану 37.
8.2.20825, Черкаська область, Черкаський район, с.

Михайлiвка, вул. ГероiЪ Майдану, 2'| .

8.3. l9000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. l[lевченка, 49.

8.4. l9031, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанцi,
вул. Тагiанесяна, l0.
8.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с. Бобриuя,
вул.,Щружби,4.
8.б.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляве,
вул. LdeHTpa.ltbHa,2.

8.7. 20700, Черкаська область, м. Смiла, вул, Незалежносl,i, 37.
8.8.20722, Черкаська область, Черкаський район, с. Бqлаклея,
вул. Незалежностi, 2.
8.9.20726, Черкаська область, Черкаський район, с,
PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l 8.

8.10.20726, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa,
вул. Щентральна, 35.
8.1|.20'746, Черкаська область, Черкаський район, с.
Березняки, вул. Химичiв, lA.
8.12.2090l, Черкаська область, м, Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, l9.
8.13.20930, Черкаська область, Черкаський район, с.

Медведiвка, вул. Б. Хмельницlького, 44в.

, lнформачiя щодо режиму роботи центру
надання адмiнiстративнот послуги

ГУ ДерхrеокФастру у Чgр

1.1. 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
1.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8,00 до l7.15
Серела: з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
1.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.0,0 до l6.30
Серела, п'ятниця з 08.00 до l б.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.4. 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
1.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5

BiBTopoK з 8.00 до 20,00
П'ятниця з 8.00до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
1.6. Понедiлок, BiBTopoK, cepeila з 0tt.00 до l7,00
Четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
l ,7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до 16:00

П'ятниця з 8.00 до l5.00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
1.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятl{иця з 08.00 до l6.00
Серела з 8.00 до l5.00
Четвер з 08.00 ло 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00

lаськiй обптт;
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П'ятниця з 8.00до l6.00
1.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
l . l l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l 6:00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
1.12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
l . l 3. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l 7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.1. 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 з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.З0
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
2.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до 17.00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до l6.00,
Субота, недiля - вихiдний
3. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l 7. | 5

Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вlо<iдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвlэр з 8.00 до l7.1 5

Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
З.3. 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
3.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7,00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
3.5, Понедiлок, середа, четвер, з 8.00 до l 7. l 5

П'ятниця з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до lЗ.00
недiля - вихiдний
3.6. 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
3.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8.0t) до l6.З0
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
3.8. Понедiлок- П'ятниця з 091.00 до 16.00

86 вiд 06,12.2022
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Субота, недiля - вихiдний
3.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до l7. l5
П'ятниця * з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.1. Понедiлок, BiBTopoK, сере,да, четвер з 9.00 до I6.00

П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - l5.00
Недiля - вихiдний
4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00
Середа з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
5,1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l7: l5
Серела з l3:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, сере,ца, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK, сере,да, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.00
Серела з 08.00 до |5.00, четвер з 08,00 до 20.()0
П'ятниця з 08,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.5, Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
5.б. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l7.15
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
5.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.30
середа, п'ятниця з 08.00 до lб.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.8. 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
5.9. Понедiлок, середа, четверlг з 8.00 до |7. | 5

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l5.15
Недiля - вихiдний
5.10. Понедiлок, BiBTopoK, сер,еда,

П'ятниця, субота з 08.00 до 1:j.00,

Четвер з 08.00 до 20.00
Недiля - вихiдний
5.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, серlеда,
четвер з 08.00 ло l7.00,
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5. l 2. Понедiлок, BiBTopoK, сеtr)еда,

четвер, п'ятниця з 08.00 до l]1.00,

Субота, недiля - вихiдний
6. l. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l 7:00

BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця , субота з 8:00 до l6:00
недiля вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, п'ятнt.tця з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
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Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
7.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
7.3. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до l6.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l6.00 (прийом громадян ло lЗ.00)
недiля вихiдний
7.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела , п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 ло 20.00, субота, не.цiля-вихiднi днi
7.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела , п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08,00 до 20.00, субоr,а, недiля-вихiднi днi
7,6. 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
7.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7. l 5
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
7.8. 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
8. l. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7:00
П'ятниця з 8:00 до l6;00
Субота, недiля - вихiдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.З. 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 - влгхiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.()0 до l6.30
середа, п'ятниLи з 08.00 до l6,.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5

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

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвiер з 9.00 до l6.00
Серела з 9.00 до 20.00
П'ятниця з 8.30 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
8.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.t}0 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6,.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8,9, Понедiлок, BiBTopoK з 08.tC0 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до lбi.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
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8. l l. Понедiлок, BiBTopoK з 0l],00 дrэ l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до I6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.12. Понедiлок, середа, четвOр з 08.00 до lб"00, BiBTopoK з
09.00 до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
8.1З. 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.

I

Телефон/факс (ловiлки), адреса
електронноТ пошти r,a веб-сайт центру
надання адм iнiстративнот послуги

1.1. Тел. (04740) 22060, 2244|,e-mail: zvenmiskrada@ukr.net.
веб-сайт: zven.gov.ua
1.2. Тел./факс (047а0) 6-22-55,e-mail: vat_admincnap@ukг.net
l .3. Тел. (04740) 95-З-98, e-m;ri l : si lrаdа_sБеч(@r.tu. ui
1.4. Тел. (04742) 2260|. e-mail: sг.kater.ck@uki.net, веб-сайт
http://katerynopi l-m iskrada. gоч. uа
l,5. Тел. (04735) 24808, e-mail; rаdа,_kогs@mаil.ru
l .6. Тел. (0473 5) З -09 -1 1, e-ma,i l : tsnap-nad uti v,-rada(r?ukr. net.
веб-сайт: https://nabuti vska-grcrmada, gov. ua
1.7. Тел. (04735) 2-01-0з, e-mail: gгоmаdа_спар@ukr.пеt, веб-
сайт: https://selyshenska.gromada.org.ua
1.8. Тел. (04749) 64-4-41, e-mail: buzh_otg*cnap@ukr.net ,
http:/,Ъuzhanska.gromada.org.uil
l .9. Тел. (047 49) 6-2З -46, 6-24,.69, e-mai l : lysse lrаdа@ukr. net
1.10. Тел. (0474l) 2-0l-З9, e-mail: cnap-shpola@ukr.net
1.1 l. Тел. (063)208l237, e-mai.l: mаtusочrаdа(}ukr.пеt, веб-
сайт: matusi vska.gromada.org.u a
1.12. Тел. 9-62-90, (068) 7600l34, e-mail:
l ipianska.otg@gmai l.com
l . l 3. Тел. (047 42) 9-02- l 8, e-mail : srerku@ukr.net
2. l. Тел.(04734) 2-01-82, e-mail: gor__cnap@ukr.net, веб-саiiт:
http ://gоrmrаdа. gov. ua
2.2.Тел. (047З4) 96l60, (04734l) 96l8l, e-mail:
vilshanarada@ukr.net
2.3. Тел. (047З4) 95-З-44, e-mail: ml)ziv_or*UuOr,n.'
3.1. Тел. (047З7) 5-26-68,5-22..'75, веб-сайт -

http://zolotonosha.osp-ua.info, e-mail: cnap,zolotonosha(|ukг.net
3.2. Тел. (096) 6790848, (09З) 6793087, e-maiI:
gelmyazivsr@ukr.net
3.3. Тел. (04'7З7) 52496, веб-сайт
http://novodmytri vsk.zolorayon. gov. ua
3,4. Тел. (04'7 З'7 ) 9 -'7 4 -З 0, e-mai l : pischane-tsnap@ukr. net
3.5. Тел. (4738) 3_05-8l, факс (4738) 3_05-8l, е-
mail: спар_гdа@uk.пеt
3,6, Тел. (04738) 96-6З|, e-mail: vhutir_sr@ukr.net, веб-сайт:
vhutirotg.oгg,ua
3,7. Тел. (04738) 99-5-42, e-mail: rаdа-shr@ukr.пеt, веб-сайт:
shramki vska-gromada.gov. ua
3.8. Тел. (067) 6858026, e-mail: cnap.voznesenske@ukr.net, веб-
сайт: voznesenske -gromada.go,r'. ua
3.9. Тел. (047З'7) 20146, e-mail: zorivka_sr@ukr.net, веб-саiiт:
zorivska.gromada.org.ua
4.1. Тел. (04739) 2219З, e-mail; сhоrпоЬауsrаdа@ukr.пеt
4,2. Т ел, (047З9) 55 l 83. e-mai l : iгk|_ tsпар@ukг.пеt. веб-са йт:
http://i rkl i i ч-rаdа.оrg. ua

5.1. Тел. (04744) 3-08-66, e-mail: uman-cnap@Lukr.net
5.2. Тел, (04744) 9-72-42, 9-72-Зl, e-mail: ladiginkasr@ukr.net

оr*r, мr*оп.i9йб
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5.3. Тел. (068) 47471' l2, e-mail: admin.rda@ukr.net
5.4. Тел. (04747) 31-4-85, e-mail: bukyotg@uk.net
5. 5. Тел. (047 44) 9 - 52-42, e-mail : ЬаЬапskаsr@чkr. net
5.6. Тел, (04745) 60254, e-mail: rada0406l582@meta.ua
5.7. Тел. (04748) 6-1 8-7 4, e-mail : mankivka_selrada@ukr. net
5.8. Тел. (098) 7l93 l49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.com,
веб-сайт: ivankivska. gromada.org.ua
5.9. Тел. И73l 3-М-91, e-mail: talnivska.gromada.org.ua
5,10. Тел. (04'74'l) бl l45,6l llll, e-mail: ччkопсоmOl6@ukr.пеt
5. 1 l. Тел. (04747) 95-43 1, 097-001-14-6l, e_maiI:
bashtechki@ukr.net
5. |2. Тел. (04'744) 96222, e-mail: dmutrushku спар@чkг.пеt
6.1. Тел. (04746) 25 l l8, e-mail: спар-mопtеg@ukr,Йl веб-сайт:
monastyrysche. grоmаdа.оrg. ua
7.1. Тел.(0472) 3З-07-0l, тел./факс: (0472) 36-01-83, e-mail:
спар cherkasy@ukr.net
7.2. Тел.(0472) 30-3З-3l, e-mail: rpol@i.ua, веб-сайт r-pol.ck,ua
7.З. Тел. (0472)З4З-692, (063) 479-17-16, e-mail
lesý.cnap@uk.net, веб-сайт:httр; leskivska-gromada.gov.ua
7,4, Т е л. (04'7 2) З 4 -26 -9 8, e-mai l : sagunivskarada@ukr, net,
офiчiйний сайт: http://sagun ivskaotg.org.ua
7. 5. Тел. (047 2) 30 65З2, e-mai ]l : stepanki. rаdа@ чk. net
7. 6. Тел. (047 2) 5 86623, 5 86З92, e-mai l : tsnap-s lоЬоdа@чkr. net
7.7. Тел. (04'7 2) З40222, 34032 l, e-mai l : Ьчdrаdа@ukr. net
7.8. Тел. (0472) 30-21-06, 30-25-40, e-mail: moshnuSR@ukr.net
8.1. Тел. (047З2) 61787, e-mai]l: cnapkam@uk.net, веб-сайт
https://kammiskrada.gov. uа
8.2. Тел. (04'7З2) 98442, e-mail: mуh_silгаdа@цkr.пеt
8,3. Тел. (0473б) 3- 17-78, e-mail: kапiч_сhар@ukг.пеt
8.4. Тел. (04736) 96-4-24, e-mail: stepanci_otg_cnap@ukr.net ,

веб-сайт - httр://stерапесkа.grlэmаdа.оrg.uа
8.5. Тел. (047З6) 68225 , e-mail: ЬоЬryса_rаdа@ukг.пеt
8.6. Тел. (047Зб) 9З224, e-mail: silradaliplava@gmai|.com, веб-
сайт hФ://liplyavska. grоmаdа.,оrg. ча
8.7, Тел. (04733) 4-2З-73, e-mail: dozvilniy@ukr.net
8.8. Тел. (И733) 93 442, e-mail: balaklea_s_r@uk.net , веб-
caЙT:www.balakleivskaotg.oгg. ча
8. 9. Тел. (И73 3) 9 -5Э 41, е-mшil cnap.rotmisfrivka@gmail.com
веб-сайrr : rotmistrivka-gromada. gov.ua
8. l0. Тел. (096) 674993 l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiчiйний сайт: https://ternotg.org.ua
8.1 l. Тел. (04733) 975'7l, e-mail: berez.sekretar@gmail.com
8. l 2. Тел. (0473 0) 2-8'| -28, e-пrail : Сhуgуryп_mrаdа@ukr, net,
веб-сайт: chigirinskaotg.org. uа
8.13. Тел. (04730) 95-3-45, 95-2-98, e-mail: mdsr2Ol5@ukr.net

НОРмативнi акги, якимlt-| регламентусться надання алмilliстра-гивноТ послуги

4. Закони УкраТни
Земельний кодекс УкраТни, l}aKoH УкраТни <Про l{ержавний
земельний кадастр)

э. Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Пункти l98, l99 Порядку ведення .Щ,ержавного земельного
кадаструl затвердженого пOстановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд l 7 жовтня 20|2 р , Ns l 05 l
Розпорядження Кабiнету MiiHicTpiB УкраТни вiд lб травня
2014 р. Nч 523-р кЩеякi пи]гання надання адмiнiстративних
послуг органiв виконавчоТ влади через центи надання
адмiнiстративншх послугD

о**r. Mn*onuJ?rP

ГУ ДеРхгвокФатру у чоркаькiй облатi
86 вiд06J22022

- 
llllllllшlllllllilllllllllшll lllll til lll lllll



226

б.
Акти чентральних органiв виконавчоi
влади

1 Акти мiсцевих органiв виконавчоi
влали/органiв м iсцевого самовряд),ван шt

Умови l)тримання адмiнiстративноi послуги

8.
Пiдстава шlя олержРння алмiнiстративноТ
послуги

заява про надання вiдомостей з ,щержавного земельного
кадасцу

9.

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних дIя отримання
адмiнiстративноТ послуги, а також ]вимоги
до них

l. Заява про наданюI вiдомостей з ,щержавного земельного
кадасту за формою, встановленою Порядком. ведення
.щержавного земельного кадаlстру, затвердженим постановою

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд l7 жовтня 2012 р. Ns l05l
(форма заяви додаеться)*
2. Щокумент, який пiдтвердж]rе повноваження дiяти вiд iMeHi
заявника (у разi подання заяви уповноваженою заявником
особою)

10.
Порядок та спосiб поданшI документiв,
необхiдних дIя отиманшI
алмiнiстративноТ послуги'

Заява про надання вiдомос,тей з.Щержавного земельного
кадастру у паперовiй формi з доданими документами
подаеться змвником або уповноваженою ним особою
особисто або надсилаеться рекомендованим листом з описом
вкIIадення та повiдомленflям про вр)п{ення або в електроннiй
формi - засобами телекомунiкачiйного зв'язку з
використанюIм електронног(r пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому сертифiкатi сlлектронного пiдпису, чи iншого
€шьтернативного засобу електlэонноТ iлентифiкачiТ особи через
Публiчну кадастову карту або з використанням Сдиного
державного вебпорта.гlу електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку .Щержгеока,частру

ll Платнiсть (безоплатнiсть) надан ня
алмiнiстративноТ послуги Безоплатно

l2. Строк налання алмiнiстративноТ по,слуги
Протягом l0 робочих днiв з д1-1я реестрачiТ вiдповiдноТ заяви у
територiа-ltьному органi .Щержгеокаластру

l3. Перелiк пiдстав дIя вiдмови у надаiпнi
адмiнiстративноТ послуги

l.У,Щержавному земельном,у капастрi вiдсутнi запитуванi
вiдомостi
2. Iз заявою про надання вiдоплостей з.Щержавного земельного
кадасту звернулася неналеж,на особа (право на отимання
надано громадянам)
З. ,Щокументи поданi не в повному обсязi (вiдсутнiсть
документа, що пiдтверджуе повноважен}ul дiяти вiд iMeHi
заявника) таlабо не вiдповiдають вимогам, встановленим
законом (заява не вiдповiдае встановленiй формi)

14.
Результат надання а]лмiнiстративно't
послуги

,Щовiлка про наявнiсть у Щержавному земельному каластрi
вiдомостей про одержання у власнiсть земельноТ дiлянки в

межах норм безоплатноТ приватизацiТ за певним видом iT

цiльового призначення (викорlистання) або повiломлення про
вiлмову у наланнi вiдомостей з .Щержавного земельного
кадастру

l5. Способи отримання вiдповiдi (результату) Надсилаються заявниковi в електроннiй формi засобами

гудерхгсохадастру у Черхаськiй областi
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l6.

телекомунiкацiйного зв'язк)' на вказану у зверненнi адресу
електронноi пошти або з вик:ористанням Сдиного державного
вебпорталу електронних пс}слуг, у тому числi через веб-
cTopiHKy !ержгеокаластру, зir бажанням ,u""n"*u видаються упаперовiй формi центром надання адмiнiстративних послуг
особисто заявнику або шляхом направлення поштою цiнним
листом з описом вкпадення Tll повiдомленням про вручення

*Форма заrIви 
"о" ;земельного кадастру навеiцена у додатку до Типовот

iнформачiйно[ картки алмiнiстративноТ послуги

Примiтка

п

зА
про над4ння вiдомостеЙ з Де

Вiдповiдно ло Заiсону УкраiЪи '.Про
ня,Щержавного зеЦельного кадастру про

итяг з ,щержавного
ьного кaшастDчL f ГУДерхгоокадатрууЧоI

эштан окина Mr*onriP*P 86 вiд 06' 12'20l, 
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п державний корлон Украiни
П зеlилi в межах територii алмiнiстратIrвно-територiальноi
одиницi
П зелилi в межах територiй територiальних громад
П обмеження у використаннi земель

[J у тому числi з посиланням на документи, на пiдставi
якlzх вiдомостi про обмеження у Еlикористаннi земель
вн,эсенi до !ержавного земельного кадастру

П мелiоративну мережу, складову част.ину мелiоративноТ
мережi

П зеллельну лiлянку з:
[] вiдомостями про речовi права на земельну дlлянку,

Тх обтяження, одержаними в поряiцку iнформачiйноi
взасп,tодii з ,Щержавного реестру речових прав на нерухоме
майно, а також з:

П вiдомостями про дiлянкlt нэдр, наданi у
користування вiдповiдно до спеltiальних дозволiв на
користування надрами та aKTiB про }Iадання
гiрничих вiдводiв, одержан:ими в IIорядку
iнформацiйноТ взаемодiТ мiж,Щержавним земельним
кадастром, Щержгеонадрами та l[ержпрацi;
П посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у викор,истаннi земель
BHeceHi до .Щержавного земельного кадастру;' t] yciMa вiдомостями, внесеним]а до Поземельноi

книгl{, KpiM вiдомостей про речовi права на земельну
дiляв:ку, що виникли пiсля 1 сiчня 2013 р., а також з:

П вiдомостями про дiлянкиl н&др, наданi у
користування вiдповiдно до спеlдiальних дозlзолiв на
користування надрами ,га aKTiB про надання
гiрничих вiдводiв, одержаними в IIорядку
iнформацiйноТ взасмодiТ MiiK .Щержавним земеJIьним
кадастром, Щержгеонадрами та l[ержпраui;
П посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi ло,Щержавного земельного кадастру

П ви,цачу державного акта на право влitсностi на земельну
дiлян:ку новому власнику земельноТ дiлянки

п довiдку, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територii);
П викопiювання з картOграфiчноi основи ,Щержавного земельного кадастру, кадаст,ровоi
карти (плану);
П копiю док}мента, що створюеться пiд час ведення,Щержавного зем()льн()го кадастру;
П витяг з документа.Щержавного земельного кадастру;
П довiдку про наявнiсть та розмiр земельноТ частки (паю);
И довiдку про наявнiсl,ь у !ержавному земельному каластрi вiдомосr,ей про одержання у
власнiсть земельноI дiлянки у межах норм безоплатноТ приватизацiТ за певним видом iT

цiльового призначення (використан:ня);
п довiдку про осiб, якi отримали доступ до iнформачii про суб'скта речового права у
,.Щержавному земельному каластрi.

СiРощтан Оксана Mr*onr'9,ir(

власника / користувача земельноi
дiлянки або уповноважену ним

орган державнсli влади / орган
мiсцевого самоврядування;

ника док:у!{ентацiТ iз

, 
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скт. Держа]}ного земельного кадастру, стосовно якого запитуються

кумент та/або витяг з документа .Щержавного земельного кадастру,

вiдомостi про

,Що заявиlзапиту

iя докуtиента,
)

кумент про
ня вiдомостей з

ьного кадастру;

п паперовiй формi

оrrrr, мпrопr8йб

посвiдчус

послуг за

П документ, який пiдтверлжуе повноваження
дiяти вiд iMeHi заrIвника
(у разi подання зtIяви уповноваженою особою
заявника);
п доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну,пiлянку на
отримання вiдомостей з .Щер:кавного земельного
кадастрУ.

стан формування витяry/довiдки/викопiюкrння/ засвiдченоi копiТ

гу Дерхrкlкаастру у чоркаськiй областa

86 вiд 06,,l2.2022

п

правоЕIаступника (для

в iHTepecax я:коi встановлено
я,або уповноважену нею

землеустрою/с,уб' екта оцiночноi
дiяльностi вiдповiдно до cTaTTi 6
Закону Украiни "Про оцiнку

iзвище, власне iM' по батьковi за (наявностi)

та номер паспорта
своi релiг,iйнi

проживання фi

ити документа,
номер та серlя

посвiлчус особу заявника
кумента, дiлта його видачi),

повноваження дiяти вiд
оваженоi оссlби

стави для надання
иланням на норму

iдного органу

рмацlю, а також

у, яка п,эредбачае право
оi влади або органу

ня зЕlпитувi}ти таку
квiзити спрztви, у зв'язку з
в отриманнi iнформацiТ

i про земельну дi

iпро iнший об'скт .Щержавного земельного

Вiдомостi про
вно якого зап

i про тип (назву), ер, дату ресстрачiт, назву
iлiв, назву;або номер

замовля€ться копlя

Iнформачiю прq

у надати:

, 
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Мiсце розташування земельноТ дiлянки
кадастровий номер земельноi дiлянки (за наявностi)



в електроннiй
в iншiй формi

(наявностi) особи, 1rповrrоваженоi
надавати вiдомостi з .Щержавного

(за наявностi)

подання зчUIви

ис особи, уповноваженоi надавати
вiдомостi з .Щержавllого земельного

ГУ Дерхгеокадастру у Черхасыiй областi

86 вiдt06.12.2022
, 
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Пiдпис з.uIвника

Службова iнформацiя

Прiзвище, власне iп,{'я, tlо

Сiроштан Окина Mn*on.'PrP


