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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
ржАвн ого о

HHI з влЕ

Iнфорплачiя про центр надання алмiнiстративних посJIуг

1.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг м. Черкаси.

2.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ЗвенигородськоТ м icbKoT ра.ши.

2.2. I-\eHTp надання адмiнiстративних послуг
Виконавчого KoMiTery BaryTiHcbKoT MicbKoT рали.
2.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг

виконавчого KoMiTery ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради.
2.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг

КатеринопiльськоТ селищноТ ради.
2.5. Щентр надання алмiнiстративних послуг Корсунь-

ШевченкiвськоТ MicbKoT ради.
2.6. Щентр надання адмiнiстративних послуг
вико навчого ком iTeTy Набутi вс ькоТ сiл ьс ькоТ рали
Корсунь-Шевченкiвського району.
2.7. Цент надання апмiнiстративних послуг
виконавчого ком iTeTy Сел и щенськоТ сiл ьськоТ рали.
2.8. Щентр надання алмiнiстративних послуг

виконавчого ком iTeTy Бужанс ькоI сiл ьс ькоТ ра.пи

Лисянського району.
2.9. I]eHTp надання апмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy ЛисянськоТ селищноТ ради.
2.10. Щентр надання адмiнiстративнIо( послуг

ШполянськоТ MicbKoT ради об' еднаноТ територiальноТ

громади.
2.1 l. Щентр надання адмiнiстративн}rх послуг

виконавчого KoMiTery Маryсiвськоi сiльськоТ ради.
2.12. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг

Лип' янськоТ сiльськоТ об' еднаноТ територiальноТ

Найменування центу надання

алмiнiстративних послуг, в якому здiйснюсться
обслуговування суб'скта звернення
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Фомади.
2.13. Щентр надання адмiнiстративних послуг

виконавчого KoMiTery epKiBcbKoT селищноТ ради.
3.1. L\eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ГоролищенськоТ MicbKoТ рали.
З.2. Центр надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy ВiльшанськоТ селищноТ рали.
3.3. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг МлiТвськоi
сiльськоТ рали Черкаського району.
4.1. [{eHTp надання алмiнiстративних послуг у MicTi

золотоноша.
4.2. t{eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ГельмязiвськоТ сiльськоi ра.пи.
4.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery НоводмитрiвськоТ сiльсьkоТ рали.
4.4. Щекгр наданшI адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ПiщанськоТ сiльськоТ ради.
4.5, I_(eHTp надання адмiнiстративних послуг,ЩрабiвськоТ

селищноТ ради,
4.6. Щентр надання адмiнiстративних послуг
ВеликохутiрськоТ сiльськоТ рали.
4.7. Щентр надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ШрамкiвськоТ сiльськоТ рали.
4.8. Центр надання алмiнiстративних послуг
ВознесенськоТ сiльськоТ рали.
4.9. Щентр надання алмiнiстративних послуг
виконавчого ком iTeTy Зорi вськоТ с iл ьськоТ рали,
5. l. l-[eHTp надання адмiнiстративних послуг

ЧорнобаiвськоТ сел ищноТ рали.
5.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого органу IрклiТвськоТ сiльськоТ рали
6.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery УманськоТ мiськоi рали.
6.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ рали.
б.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ПаланськоТ сiльськоТ ради.
6.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг
викон€lвчого KoMiTery БуrькоТ селищноТ ради.
6.5. Щентр надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy БабанськоТ селищноТ рали.
6.6. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT ради.
6.7. Щентр надання алмiнiстративних послуг
виконавчого ком iTeTy MaHbKiBcbKoT сел ищноТ рали.
6.8. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого ком iTeTy l BaHbKi вс ькоТ сiл ьськоi ради.
6.9. Щентр надання алмiнiстративних послуг апарату

управлiння ТальнiвськоТ MicbKoT ради та iT виконавчого

KoMiTery.
6.10. Центр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery ЖашкiвськоТ MicbKoT рапи.
6.1 l. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльськоТ ради,
6.12. Щентр надання апмiнiстративних послуг
виконавчого ком iTery ЩмитрушкiвськоТ сiльськоТ рали.
7.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy МонастирищенськоТ MicbKoT ра,ши.

8.1, Щентр надання адмiнiстративних послуг м. Черкаси.

8,2. Центр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery РуськополянськоТ сiльськоТ рали.

,ан Окина rпrоп.'РйР
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8.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy ЛеськiвськоТ сiл ьськоТ рали.
8.4. Щентр надання адмiнiсцативних послуг
виконавчого ком iTeTy Саry н i вс ькоТ с iльс ькоТ рали.
8.5. []eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy Степанкi вськоТ сiл ьськоТ рали.
8.6. Щентр надання алмiнiстративних послуг
ЧервонослобiдськоТ сiльськоТ рали.
8.7. Цекгр надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery БудещанськоТ сiльськоТ рали.
8.8, I_{eHTp наданЕя адмiнiстативних послуг
виконавчого KoMiTeTy МошнiвськоТ сiльськоТ рали.
9.1. I-{eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery Кам'янськоТ MicbKoT ради.
9.2. Щекгр надання адмiнiстративних послуг
МихайлiвськоТ сiльськоТ ради.
9.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery KaHiBcbKoT MicbKoT рали
9.4. Щентр надання алмiнiстративних послуг
СтепанецькоТ сiльськоТ ради об'еднаноТ територiальноТ

фомади.
9,5. Щентр надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery БобричькоТ сiльськоТ рали.
9.6. I-(eHTp надання а.чм i нiстративних послуг Л i пля вськоI
сiльськоТ рали.
9.7. I_teHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy СмiлянськоТ MicbKoT рали.
9.8, I]eHTp надання алмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTery БалаклеiЪськоТ сiльськоТ ра.чи.
9.9. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг
PoTMicTpiBcbKoi сiльськоi рали,
9. l 0. I]eHTp надання,адмiнiстративних послуг
TepHiBcbKoT сiльськоТ ради.
9.1 l. Щентр надання адмiнiстративнш послуг
БерезнякiвськоТ сiльськоТ ради
9.12. Центр надання адмiнiстративнлIх послуг
ЧигиринськоТ MicbKoT рали.
9. l 3. I-{eHTp надання адмiн iстративншх послуг
Медведiвськоi сiльськоТ ради.

l Мiсцезнаходження центу наданнJl
алмiнiстративних послуг

1.9. l 8000, Черкаська область, м. Черкаси,
вул. Благовiсна, 170.

2,1,20200, Черкаська обл;rсть, м. Звенигородка, вул.

Сошенка lBaHa.47.
2.2.20250,Черкаська область, м. BaTyTiHe, пр-кт [ружби
8.

2.З, 20214, Черкаська область, Звенигородського району,
с. Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.

4.2,2050|, Черкаська область, смт, Катеринопiль, вул.

СеменаГризла, l2.
2.5. 19402, Черкаська область, м. Корсунь-
Шевченкiвський , вул. Шевченка, 42.

2.6. 19425, Черкаська область, Черкаський район, с.

Набутiв, вул. Щентральна, l 90/l.
2.7. |944З, Черкаська область, Звенигородський район, с.

Селище, вул. I-{ентральна, 17.

2.8. l933З, Черкаська область, Звенигородський район, с.

Бужанка, вул. I_[ентральна, l9.
2.9. I9300, Черкаська областьо смт. Лисянка, пл. Миру,
з0.

о*..*, Mn*onr'9rP
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2,10.20603, Черкаська область, м. Шпола, вул,
Лозуватська, 59.
2.11.206З l, Черкаська область, Звенигоролський район,
с. MaTyciB, вул. Кравченка,7.
2. 12. 20650, Черкаська область, Звен и горолськи й район.
с. Лип'янка, вул.lвана Гончара, l/a.
2.1З.20505, Черкаська область, смт. ерки,
Звенигородський р-н., вул, В. Чорновола 2,
3.1. l9502, Черкаська область, м. Городище, вул.
Грушевського, l l.
З.2. |9523, Черкаська область, Звенигородський район,
смт Вiльшана, вул. Шевченка, l90.
З.3. l95 l 1, Черкаська область, Черкаський район, с.
МлiТв, вул. ,Щанила Кушнiра, б7.
4.1. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша,'Йул.
Незалежностi, l5.
4.2.197|5, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Гельмязiв, вул. L]ентральна, l.
4,З.197З4, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Нова Щмитрiвка, вул. Чернишевського, l9.
4,4.19723, Черкаська область, Золотонiський район. с,
Пiщане, вул. Шеремета Руслана, 98А.
4.5. l980l, Черкаська область, смт. l|рабiв, вул. [-агарiнал
l7.
4.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Великий XyTip, вул. Куницi, l0
4.7. 198|2, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Шрамкiвка, вул. Незалежностi, l6.
4,8, l974l, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Вознесенське, вул. I_{ентральна, 2 l.
4.9. l9'740, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Зорiвка, вул. Шевченка, 45
5. l. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул.
I-|,ентральна, l52.
5.2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с.
IрклiiЪ, вул. Соборностi, 2.
6. l. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького,
з2/6.
6.2.20З82, Черкаська область, Уманський район, с.
Ладижинка, вул. Шкiльна, 2.
6.З.20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького.
35а.
6.4.20l l4, Черкаська область, Уманський район. смт,
Буки, вул. I_{ентральна, 28.
6.5. 2035l, Черкаська область, Уманський район, смт.
Бабанка, вул. Соборна, 30.
6.6. 2000l, Черкаська область, м. Христинiвка, вул.
Соборна,30.
6.7. 20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул.
Шевченка,9.
6.8.20lЗ2, Черкаська область, Уманський район, с.
Iваньки, вул. Iгоря Щербини,35.
б,9.2040l, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна,
l5.
6. l0, l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул.
Захисникiв УкраТни, l 9.
6,|l. 19222, Черкаська область, Уманський район, с.
Баштечки, вул. Миру, 8.
6.12.20ЗЗ2, Черкаська область, Уманський район, с.

ffмитрушки, вул. Петропавлiвська, l9
7.1, l9l0l, Черкаська область, м. Монастирище, вул.
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Жовтнева, l.
8.1. l8000, Черкаськаобласть, м. Черкаси,
вул. Благовiсна, l 70.
8.2, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с.
Руська Поляна, вул. Шевченка,67.
8.З. l9640, Черкаська область, Черкаський район, с,
Леськи, вул. Щентральна, 53.
8.4. |9644, Черкаська область, Черкаський район, с.
CaryHiBKa, вул. Лесi УкраiЪки, 7714.
8.5.19632, Черкаська область, Черкаський район, с.
Степанки, вул. ГероiЪ УкраТни, l24.
8.6. l9604, Черкаська область, Черкаський район, с.
Червона Слобода, вул. Соборна, 2/l.
8.'7, 19622, Черкаська область, Черкаський рай,он, с.
Свидiвок, вул. Шевченка, l'77.
8.8. l96l5, Черкаська область, Черкаський район, с.
Мошнщ вул. М. Преснякова, l3.
9.1.20800, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. ГероТв
Майдану З7.
9.2.20825, Черкаська область, Черкаський район. с.
Михайлiвка, вул. [-ероТв Майлану, 27.
9,3. l9000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. Шевченка.
49.
9.4. l90З l, Черкаська область, Черкаський район, с.
Степанцi, вул. Тагiанесяна, l0.
9.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с.
Бобриця, вул,,Щружби, 4.
9.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с.
Лiпляве, вул. I_{ентральна, 2.
9 ,7 . 20700, Черкаська область, м. Смiла, вул.
Незалежностi, 37.
9.8.20122, Черкаська область, Черкаський район, с.
Балаклея, вул. Незалежностi, 2.
9,9.20'726, Черкаська область, Черкаський район, с.
PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l 8.
9.10.20'726, Черкаська область, Черкаський район, с.
TepHiBKa, вул. I_{ентральна, 35.
9.11.20'746, Черкаська область, Черкаський район, с.
Березняки, вул. Химичiв, lA.
9. l2. 2090 l, Черкаська область, м. Чигирин, By.lr.

Б.Хмельницького, l9,
9. l З. 20930, Черкаська область, Черкаський район, с.
Медведiвка, вул. Б. Хмельницького, 44в.

7 lнформачiя щодо режиму роботи центру
надання алм iнiстративних пOслуг

гу Держrоохадасточ у Чвокась

1.9. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08,00 до l5.00
Недiля - вихiдний
2. l. 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
2.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
Серела; з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела, п'ятниця з 08.00 дсl l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.4. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00

iй областi
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BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до I6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа з 08.00 до l7.00
Четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
2.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
П'ятниця з 8.00 до l5,00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Серела з 8.00 до l5.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, нелiля - вихiдний
2.9. Понедiлок, середа, четв9р з 8:00 до l7;00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
2.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2,1 l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до
lб:00
Середа з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2,12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
середа, п'ятниtц з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
Субота, недiля * вихiдний
2.13. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.1. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Середа з 8,00 до 16.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця:з 8.00 до l6,00
Субота, недiля - вихiдний
3.З. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до 16.00,
Субота, недiля - вихiдний
4. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l 7. l 5
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
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4.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
4.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7,00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
4.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.I5
П'ятниця з 8.00 до lб.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до l3.00
недiля - вихiдний
4.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.З0
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота,недiля вихiдний
4.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6,30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20,00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.8. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до lб.00
Субота, недiля - вихiдний
4.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до l7.15
П'ятниця - з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до l6.00
П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - l5.00
недiля - вихiдний
5.2, Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до
l6:00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
6.1, 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
6.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7.00
П'ятниця з 08,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.00
Серела з 08.00 до l5.00, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
6.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l 7, l 5
П'ятниця з 8,00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
6.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
б.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00
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четвер з 08,00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l7. l5
BiBTopoK з 8.00 до 20,00
П'ятниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l5.15
недiля - вихiдний
6. l 0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'ятниця, субота з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08.00 до 20.00
недiля - вихiдний
6.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
б. l2. Понелiлок, BiBTopoK, середа,
четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця, субота з 8:00 до l6:00
Недiля - вихiдний
8,1. 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
8,2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до
l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля * вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четверг. п'ятниця з 08.00 до
l6.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l 6.00 (прийом гроN4адян до l 3 00)
Недiля вихiдний
8.4, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8.6. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l 7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7, l 5

П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
8.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00.
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7.00,
П'ятниця з 08.00 до l6.00. субота з 08.00 до l3.00.
недiля - вихiдний
9. l. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 дсl l 7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l5.30
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Субота, недiля - вихiдний
9,4. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 до l6,30
середа, п'ятниця з 08.00 ло l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Серела з 9.00 до 20.00
П'ятниця з 8.30 до l5.З0
Субота, недiля - вихiдний
9.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9,9. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l 6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9. l0. Лонедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
9.1l. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до I6,30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.12. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l6.00, BiBTopoK
з 09.00 до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5,00
Субота, недiля - вихiдний
9.13. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 до lб.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний

3.
Телефон/факс (довiдки), адреса електронноТ
пошти та веб-сайт центру на,дання
алмiнiстративних послуг

1.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472) З6-01-83, е-
mai l: cnap_cherkasy@ukr,net
2. l. Тел. (04740) 22060, 2244l,e-mail:
zvenmiskada@ukr.net, веб-сайт: zven. gov. ча
2.2. Тел./факс (04740) 6-22-55, e-mail:
vat admincnap@ukr.net
2.3. Тел. (04740) 95-3-98, e-mail: silrada_shev@meta.ua
2.4. Тел, (04'l 42) 2260 1, e-mail : sr.kater.ck@ukr. net, веб-
сайт hф://katerynopil-miskгada.gov.ua
2.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: radaJors@mail.ru
2.6, Тел. (04735) З-09-'17, e-mail: tsnap-nadutiv-
rada@uk.net, веб-сайт: https://nabutivska-gromada.gov.ua
2,7 . Т ел. (0473 5) 2-0 1 -0З, e-mail : gromada_cnap@ukr.net,
веб-сайт: https://selyshenska.gromada.org. ua
2.8. Тел. (04749) 64-4-4l, e-mail: buzh_otg_cnap@ukг.net ,
http ://buzhanska. grоmаdа. org. ua
2.9. Тел. (04749) 6-2З-46,6-24-69, e-mail:
lysseIrada@ukr.net
2. l0. Тел. (0474 l) 2-01-39, e-mail: спар-shроlа@чkг.пеt
2. l | . Тел. (063)208 l237, e-mail; mаtчsочrаdа@чkr,пеt,
веб-сайт: matusivska. grоmаdа.оrg. ua

о**r, Mr*on.i9,iР
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2.12, Т ел, 9-62-90, (0б8) 7б00 l 34, e-mail :

lipianska.otg@gmai l.com
2.13. Тел. (04742) 9-02-18, e-mai|: srегku@чkr.пеt
З.l. Тел.(047З4) 2-01-82, e-mail: gor_cnap@uk.net, веб-
сайт: http://gormrada.gov. ua

3.2. Тел. (047З4) 96160, (041З4) 96l8l, e-mail:
vilshanarada@ukr.net
3.3. Тел. (047 З 4) 9 5 -3 -44, e-mai l : m ly i v_otg@ukr.net
4. l . Тел. (047З'7) 5-26-68, 5-22-7 5, веб-сайт -

http://zolotonosha.osp-ua. info, e-mai l :

cnap_zolotonosha@ukr.net
4.2. Тел. (096) 6790848, (09З) 6793087, e-mail:
gelmyazivsr@ukr.net
4.3. Тел. (047З7) 52496, веб-сайт
http ://novodmytrivsk.zo lоrауоп. gov. ua
4.4. Тел. (047 З7 ) 9 -'7 4-З0, e-mail : pischane-tsnap@ukr. net
4.5. Тел. (47З8) 3-05-8l, факс (47З8) 3-05-8l, е-
mail: cnap_rda@uk.net
4.6. Тел. (04738) 96-6З l, e-mail: vhutir_sr@ukr.net, веб-
сайт: vhutirotg.org.ua
4.7. Тел, (047З8) 99-5-42, e-mail: rаdа-shr@ukr.пеt, веб-
сайт: shramkivska-gromada. gov.ua
4,8, Тел. (067) 6858026, e-mail: cnap.voznesenske@ukr.net,
веб-сайт: voznesenske -gromada.gov.ua
4.9. Тел. (04737) 20|46, e-mail: zorivka_sr@ukr.net, веб-
сайт: zorivska.gromada.org.ua
5.1, Тел. (04739) 2279З, e-mail: сhоrпоЬауsrаdа@чkr,пеt
5.2. Тел. (04739) 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-
сайт: http://iгkI i iv-rada.org. ua
6.1. Тел. (04744) 3-08-66, e-mail: umап-спар@ukr.пеt
6.2. Тел. (04744) 9-'72-42,9-72-Зl, e-mail:
ladiginkasr@ukr.net
б,3. Тел. (068) 474'7l l2, e-mail: аdmiп.гdа@ukr.пеt
6.4. Тел, (04747) 31-4-85, e-mail: bukyotg@ukr.net
6,5. Тел, (047 44) 9 -52-42, e-mai l : babanskasr@ukr. net

6.6. Тел. (04745) 60254, e-mail: rаdа040бl582@mеtа.ча
6.7. Тел. (04748) 6-18-74, e-mail:
mankivka*selгada@uk.net
6.8. Тел. (098) 7193l49, e-mail:
cnapivankivskaotg@gmail. com, веб-сайт:
ivankivska. gгоmаdа. оrg. ua
6,9. Тел. И73l 3-04-91, e-mail: talnivska.gromada.org.ua
6.10. Тел. (04747) бl l45,6ll4l, e-mail:
vukoncom0l6@ukr.net
6. l l. Тел. (04747) 95-4З l, 097-001-14-6l, e-mail:
bashtechki@ukг.net
6. l 2. Тел. (047 44) 96222, e-mai|:
dmutrushku_cnap@ukr.net
7.1. Тел. (04746) 25l l8, e-mail: cnap-monteg@ukr.net. веб-
сайт: monastyrysche. grоmаdа,оrg. ua
8.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (04"72) 36-01-83, е-
mail : cnap_cherkasy@uk.net
8.2. Тел.(0472) 30-33-3l, e-mail: rpol@i.ua, веб-сайт r-
pol.ck.ua
8.3, Тел. (0472)34З-692, (063) 479-17-16, e-mail
lesky.cnap@ukr.net, веб-сайт:httр: leskivska-
gromada.gov,ua
8.4. Тел. (04'7 2) З 4 -26-98, e-mail : sagunivskarada@ukr.net,
офiчiйний сайт: http://saguni vskaotg. огg. ua
8.5. Тел. (047 2) З065З2, e-mail : stepanki.rada@ukr. net
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8,6. Тел. (0472) 586623,586З92, e-mail: tsnap-
sloboda@ukr.net
8.7. Тел, (0472) З40222,34032l, e-maiI: budrada@ukr.net
8.8. Тел. (0472) 30-21-0б,30-25-40, e-mai|:
moshnuSR@ukr,net
9.1. Тел. (047З2) б1187, e-mail: cnapkam@ukr.net, веб-
сайт https ://kаmm i skrada. gov. ча
9.2. Тел. (0 47 32) 9 8442, e-mail : myh_si lrаdа@чk. net
9.3. Тед. (04736) З-l7-'78, e-mail: kaniv_chap@uk.net
9.4. Тел. (М736) 96-4-24, e-mail:
stepanci otg_cnap@ukr.net , веб-сайт -
http ://stepanecka. gromada. оrg.ча
9.5. Тел. (04736) 68225 , e-mail: bobryca_rada@uk,net
9.б. Тел. (0473 6) 9З224, e-mail : silradaliplava@gmail.com,
веб-саfлт http ://liplyavska. gromada. оrg. ча
9.7. Тел. (04733) 4-23-7З, e-mail: dozvilniy@ukr.net
9,8. Тш. (И733) 93 442, e-mail: balaklea_s_r@ukr,net,
веб-сайт:www. balakIeivskaotg.org, ча
9.9. Тыt. (04733) 9-53-47, e-mail
cnap.rotmistrivka@gmail.com веб-сайт: rоtm i stri vka-
gromada.gov,ua
9.10. Тел. (096) 674993 l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiчiйний сайт: https ://tегпоtg.оrg. ча
9.1l. Тел. (0473З) 9757l, e-mail:
berez,sekretar@gmai l. com
9.12. Тел. (04730) 2-81-28, e-mai|:
Chygyryn_mrada@uk.net, веб-сайт: chigirinskaotg.org.ua
9.13. Тел. (047З0) 95-3-45, 95-2-98, e-mail:
mdsr2OlS@ukr.net

НормативНi акти, якими регламентусться надання алм iнiстрати BHoi послуги

4. Закони Украiни CTaTTi 28, З2 Закону УкраТни кПро [ержавний
земельний кадастр)

5. Акти Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

Пункти 69-75, 77-'19, l02, l04, l05 Порялку ведення
,щержавного земельного кадастру, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня
2012p.}E l05l
Розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд |6
тавня 2014 р. }lb 523-р к.Щеякi питан}ul надання
адмiнiстративних послуг органiв виконавчоТ влади через
центи надання адмiнiстративних послуг)

б. Акти центра.llьних органiв влtконавчот влади

1 Акти мiсцевих органiв виконавчоТ
влади/органiв мiсцевого самOврядування

Умови отримання алмiнiстративноi послуги

8.
пiдстава дlя одержання алмiнiстративнот
послуги

Заява про внесення вiдомостей (змiн до них)
ло .I|,ержавного земельного кадасту про обмеження у
використаннi земель, встановленi законами та
прийнятими вiдповiдно до них нормативно-llравовими

о,.*r, Mn*onri9*P
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актами

9.

Вичерпний перелiк локументiв, необхiдних для
отримання алм i н iстративноI послу ги. а,I,акож
вимоги до них

гу Держrеокадасточ ЧаOхасьхiй

1. Заява органу виконавчоi влади, органу мiсцевого
самоврядування, рiшенням якого затверджена

документацiя iз землеустрою, мiстобудiвна документацiя,
якi € пiдставою для внесення вiдомостей про цi
обмеження до Державного земельного кадастру, про
внесення вiдомостей (змiн до них) ло [ержавного
земельного кадасту за формою, встановленою Порялком
ведення,Щержавного земельного кадасту, затвердженим
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня
2012р. N9 l05l (форма заяви додаеться)*
2. ,Щокументачiя iз землеустрою, яка згiдно
з пунктом 102 Порядку ведення ,Ц,ержавного
земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 17.10.2012 Ns 1051, €

пiдставою для внесення до Державного земельного
кадастру вiдомостей про TaKi обмеження, а саме: схеми
землеустрою i технiко-економiчних обrрунтувань
використанIfi та охорони земель адмiнiстративно-
територiа.llьних одиниць; комгшlекснi плани
просторового розвитку територiй територiапьних
громад, генеральнi плани населених гryнктiв, детальнi
плани територiй; проекти землеустрою щодо органiзачiТ
i встановлення меж територiй природно-заповiдного

фонлу та iншого природоохоронного призначення,
оздоровчого, рекреацiйного, iсторико-культурного,
лiсогосполарського призначення, земель водного фонлу
та водоохоронних зон, обмежень у використаннi земель
та ix режимоутворюючих об'сктiв; проекти
землеустрою, що забезпечують еколого-економiчне
обгрунтування сiвозмiни та впорядкування угiль;
проекти землеустрою щодо вiдведення земельних
дiлянок; технiчна документацiя iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в

Harypi (на MicueBocTi); iнша документашiя iз
землеустрою вiдповiдно до cTaTTi 25 Закону Украiни
кПро землеустрiй>; договiр; рiшення суду; робочi
проекти землеустрою; проекти створення територiй та
об'сктiв природно-заповiдного фонду; технiчна
документацiя iз землеустрою щодо iнвентаризач,iТ

земель; технiчна документацiя iз землеусФою щодо

резервування цiнних ]ця заповiдання територiй та
об'ектiв; матерiали, за якими вiдповiдно до
законодавства, що дiяло на момент Тх розроблення,
здiйснювалося встановлення обмежень у використаннi
земель, визначених вiдповiдно до Закону
УкраТни кПро охорону культурноТ спадшини)) i

встановлених частиною сьомою cTaTTi 41 Закону
Украiни <Про землеустрiй> ло набрання чинностi
Законом УкраТни вiд 28 квiтня 202l. р. Nэ l42З-lХ <Гlро

внесеннJI змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни

щодо вдоскон€uIення системи управлiння та дерегулячiI

у сферi земельних вiдносин> (у разi коли з таких
матерiалiв неможливо встановити дiйснi межi
зазначених обмежень, Taki вiдомостi вносяться до

,Щержавного земельного кадастру на пiдставi науково-
проектноТ документацiТ у сферi охорони культурноТ
спадщини, передбаченот Законом Укратни кпро
охорону культурноТ спадщини), а до ii розроблення -

технiчноi документацiт iз землеустрою щодо

ан Окина rп*опч8r'Р
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встановлення меж режимоутворюючих об'сктiв
культурноТ спадщини). Щокументачiя iз землеусФою,
технiчна локументачiя з оцiнки земель в електроннiй
формi засвiлчуються шляхом накладення електронного
пiлпису сертифiкованого iнженера-землевпорядника, що
базусться на квалiфiкованому сертифiкатi електронного
пiдпису, з використанням квшiфiкованоТ електронноТ
позначки часу
3. Електронний документ

10.

порядок та спосiб подання документiв,
необхiдних дIя отимання алмiнiстративноТ
послуги

Заява ptвoм з документацiею iз землеустою або
технiчною документацiею оцiнки земель в електроннiй
формi, електронним документом надсила€ться в

електроннiй формi засобами телекомупiлацiйного
зв'язку з використанням електонного пiлпису, що
базуеться на квалiфiкованому сертифiкатi електронного
пiдпису, чи iншого ,tльтернативного засобу електронноТ
iдентифiкацiт особи з використанням единого
державного вебпорталу електронних послуг, у тому
числi через веб-сторiнку [ержгеокаластру
Подання заяви про внесення вiдомостей до Державного
земельного кадастру разом iз документашiсю iз
землеустрою чи локументачiею iз оцiнки земель
здiйснюеться розробником такоТ документацii, якщо
iнше не встановлено договором на виконання робiт iз
землеустрою чи оцiнки земель

ll Платнiсть (безоплатнiсть) ладання
алмiнiстративноТ послуги

Безоплатно

12. Строк надання адмiнiстративноТ послуги 14 робочих днiв з дtul ресстрацiТ вiдповiдноТ заяви у
територiальному органi .Щержгеокаластру

l3. перелiк пiдстав для вiдмови: у наданнi
алм iнiстративноТ послуги

l. Подання заявником документiв не в повному обсязi
2. Невiдповiднiсть поданих .шокументiв вимогам
законодавства.

l4. Результат надання алмiнiстр,ативноТ послуги

Витяг з.Щержавного земельного кадастру про обмеження
у використаннi земель, який надасться на пiлтвердження
внесення до [ержавного земельного кадастру
вiдомостей про обмеження у використаннi земель,
встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них
нормативно- правовими актам и
Рiшенttя про вiдмову у BHeceHHi вiдомостей (змiн ло них)
до Державного земельного кадасту

15. Способи отримання вiдповiдti (результаry)

Надсилаеться заявниковi в електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку на BKttзaHy у заявi про
внесення вiдомостей (змiн до них) адресу електронноТ
пошти або з використанням единого державного
вебпорталу електронних послуг, у тому числi через
веб-сторiнку,Щержгеокаластру, або вида€ться заявнику
(уповноваженiй особi заявника) центром надання
алмiнiстративнлIх послуг

lб. Примiтка

*Форма заяви про внесення вiдомостей (змiн ло них) до
[ержавного земельного кадастру наведена у додатку до
ТиповоТ i нформачi йноТ картки ал.м i нiстративноТ послуги

ГУ Держгеокцастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06.12,2022
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,Щодаток

до Типовоi iнформацiйноi картки
адмiнiстративноi послуги внесення до
,,Щержавного земольного кадастру
вiдомостей про обмеження у
використаннi земель, безпосередньо
встановленi законами та прийнятими
вiдповiдно до них нормативно-
правовими актами, мiстобулiвною
документацiсю, з видачею витягу

.Щержавному кадастровому реестратору

(,Щержгеокадастр або найменування його

територiального органу)

(прiзвише, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичноТ особи /

найменування юридичноТ особи)

(реестраuiйний номер облiковоi картки платника податкiв / унiкальний
номер запису в елиному державному демографiчному peccTpi (за
наявностi) /серiя (за наявностi) та номер паспорта фiзичноТ особи,

яка через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилася
вiл прийняття номера)

(реквiзити документа, що посвiлчуе особу,

яка звернулася iз заявою

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

документа, що посвiдчус повноваження дiяти вiд iMeHi особи)

(Micrre проживання фiзичноТ особи /

мiсцезнаходження юридичноТ особи)

(контактний номер телефону)

зАявА
про внесення вiдомостей (змiн до них)
ло flержавного земельного кадастру

вiдповiдно до Закону Украiни "про .щержавний земельний кадастр" прошу внести
i (змiни ло них) до д[ержавного земельного кадастру про:

' ект,Щержавного земельного кадастру, € державний корлон Украiни;

€ землi в межах територiТ а.Itмiнiстративно-
територiальноТ одиницi;
€ землi в межах територiТ територiальноi
громади;

якого вносяться вiдомrэстi:

,ан 
оксана 

"r*on.'9r'P

гу Дерlкгеокадастру у Чgркаськiй областi

86 вИ 06,12.2022

та

'llll llllllllшllllllllllllllll lllll lll lll lllll



нки у разi обов'язкового погодження такоТ документацii вiдповiдно до законодавства
забезпечення виконання зобов'язання з вiдшкодування втрат сiльськогосподарського,

обов'язкового вiдшкодуваннягосподарського виробнlлцтва, у виглядi гарантii у разi
х втрат вlдповlдно до законодtlвства.

разi застосування норм cTaTTi 12l Земельного кодексу Украihи в квадратi ставиться
с вол "V".
IH ацiю про результати розгляду зzuIви прошу надати:
€
€

п

€
€
€
€
€
€
у
€
€
€

€
€
€
м
€
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EI обмеження у використаннi земель;

€ мелiоративну мережу;

€ складову частину мелiоративноТ мережi;

€ земельну дiлянку

розташування земельноi дiлянки :

вiдомостi:

ий номер земельноТ дiлянки (за

i):

i про iнший об'ект Щержавного
ьноIо кадастру, щодо,якого вносяться

заrIви додаються*:
эпiя документа, що посвiдчус особу;

iя документа, що посвi7цчус повноваження дiяти вiд iMeHi особи;
iя документа про присвоення податкового номера;

я lз оцlнки зем,ель;
шення.ЩержгеокадастQу про внесення вiдомостей (змiн до них) про державний кордон

и до Державного земельного кадастру;
щодо демаркацii, редемаркацii, делiмiтацii державного кордону УкраТни;

ктронний докуN{ент;
шення Верховноi Ради УкраiЪи, органу виконавчоi влади, органу мiсцевого

,

шення суду;
нти, на пiдставi якиiх виникас вiдповiдне право суборенди, cepBiTyTy, iз зазначенням

частини земельноТ дiлянки, на яку поширюсться вiдповiлне речове право:
енти, що пiдтвердж},ють погодження з органом виконавчоТ влади, органом

вання, фiзичною, юридичною особою змiни цiльового призначення

паперовiй формi
електроннiй формi на адресу:

Службова iнформашiя

Ресстрашiйний номер заяви

оr..r. Mnronri9rP

ГУ Дерlкгвокадастру у Черкаськiй областi
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Пiдпис заJIвни](а

Прiзвище, власне iм'я,
по батьковi (за наявностi)
.Щержавного кадастрового

ресстратора

(за наявностi) ГIiдпис .Щержавного кадастрового

ре€стратора

Дата подання зЕuIви

застосовуеться у випадку, передбаченому пунктом l2l| Порялку ведення ,Щержавного земельного кадастру.

ГУ ДержгеокФктру у ЧвDкаськiй областi

86 вiд 06,12.2022
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IН<DОРМАЦIЙНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
ЬНОГО КАДАСТРУ ВIДОМОСТЕЙ змIн

НИХ) ПРО ЗЕМЕJIЬНУ ДIЛЯНКУ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва алм i н iстративноТ послуги)

них п г Головного Уп

г Головного Уп
каськiй

acTr
lння

Головного

э.

б.

7.

8.

ЛЬ4Уп lHHrI

}l! 1

iй областi
MlH

J\! 4 Уп

(найменування суб'скта надання послуги)

гу ДерlкгsохФастру у Черкаськiй облатi

86 вiд 06.12,2022
оr."r. мп*опrJ9йб

Iнформаuiя про цеIlтр надання алмiнiстративних послуг

Найменування центру надання
алмiнiстративних послуг, в якому

здiйсrпоеться обслугоlrування
суб'скта звернення

l . l. I_[eHTp надання адмiнiстративних посJryг виконавчого
KoMiTery ЗвенигородськоТ MicbKoT ради.
1.2. L|eHTp надання адмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTery BaryTiHcbKoT MicbKoT рали.
l .3. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради.
l .4. Щентр надання адмiнiстративних послуг Катеринопiльс ькоТ
селищноТ ради.
1.5. Щентр надання алмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ MicbKoT рали.
|.6. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy НабутiвськоТ сiльськоТ рапи Корсунь-Шевченкiвського

району.
1.7. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy СелищенськоТ сiльськоТ ради,
l,8. [{eHTp наданнrI алмiнiстративних посJryг виконавчого
KoMiTery Бужанськоi сiльськоI ради Лисянського району.
1.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛисянськоТ селищноТ ради.
l . l0. t{екгр надання адмiнiстративних послуг ШполянськоТ
MicbKoT ради об'еднаноТ територiальноТ громади.
1,1 1. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery MaryciBcbKoT сiльськоТ рапи.
l . l 2. [{eHTp наJIання алмiнiстративн}о( послуг Лип' янськоТ
сiльськоТ об'еднаноТ територiальноТ громади.
1,13. Цент надання алмiнiстративн}Iх послуг виконавчого
KoMiTeTy epKiBcbKoT селищноТ ради.
2.1. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy ГородишенськоТ м icbKoT рали.
2.2. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ВiльшанськоI селищноТ рали.
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2,3. Цект надання адмiнiстративншх послуг МлiiЪськоТ сiльськоТ

рали Черкаського району.
3.1. L[eHTp надання алмiнiстративних послуг у MicTi Золотоноша.
3.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ГельмязiвськоТ сiльськоТ рали,
3.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy НоводмитрiвськоТ сiльськоТ рали.
3.4. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ПiщанськоТ сiльськоТ ради.
3.5. Щентр надання алмi нiстративних послуг,Щрабi вськоТ
селищноТ ради.
3.6. Щентр надання алмiнiстративних послуг ВеликохутiрськоТ
сiльськоТ рали.
3.7. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ШрамкiвськоТ сiльськоТ ради.
3. 8. Щентр на,цання адм i нiстатив них послуг Воз несенс ь коТ

сiльськоТ ради.
3.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Зорiвськоi сiльськоi ради.
4. l . Щентр надання адмiнiстративних послуг ЧорнобаiЪськоТ
селищноТ ради.
4.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого органу
IрклiiЪськоТ сiльськоТ ради
5.1. Цекгр надан}ul алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy УманськоТ MicbKoT рали.
5.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ЛадиженськоТ сiльськоТ ради.
5.3. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy ПаланськоТ сiльськоТ ради.
5.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БучькоТ селищноТ ради.
5.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БабанськоТ селищноТ ради.
5.6. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ХристинiвськоI MicbKoi ради.
5.7. Щентр наданшl адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищноТ ради.
5.8. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого
KoMiTery IBaHbKiBcbKoT сiльськоТ рали.
5.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг апарату управлiння
Та.пьнiвськоТ MicbKoT ради та iT виконавчого KoMiTery.
5. l 0. Щентр надання адмiнiстративн}тх послуг виконавчого
KoMiTery ЖашкiвськоТ MicbKoT рали,
5.1 l. I-[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Баштечкiвськоi сiльськоТ ради.
5.12. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy .Щм итруш KiBc ькоТ сiльськоТ рали.
6.1. t{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy МонастирищенськоТ MicbKoT рали.
7.1, Щентр надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси.
7.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery РуськополянськоТ сiльськоТ рали.
7.3, Цент надання адмiнiстативних послуг виконавчого
KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоТ ради.
7.4. [{eHTp наданнrl адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery CaryHiBcbKoT сiльськоТ ради.
7.5. Щентр наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоТ ради.
7.6. Цент надання адмiнiстративних послуг ЧервонослобiдськоТ
сiльськоТ ради.
7.7. Щентр наданшl алмiнiстративних послуг виконавчого
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KoMiтeTy БудещанськоТ сiльськоТ рали.
7.8. Цент надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy МошнiвськоТ сiльс ькоТ рали.
8,1. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Кам'янськоТ MicbKoT ради.
8.2. Цент надання адмiнiстративних послуг МихайлiвськоТ
сiльськоi ради.
8.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery KaHiBcbKoi MicbKoi ради
8.4. Щентр надання адмiнiстративних посJryг Степанецькоi
сiльськоТ рали об' еднаноТ територiа.тtьноТ громади.
8.5. L(eHTp надання адмiнiстативнrх послуг виконавчого
KoMiTery БобричькоТ сiльськоТ ради.
8.6. Щентр надання алмiнiстративних послуг ЛiппявськоТ
сiльськоТ ради.
8.7. t{eHTp наданнrI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СмiлянськоТ MicbKoT ради.
8. 8. l_(eHTp надання алм i нiстративних послуг ви конавчого
KoMiTeTy Ба,паклеiЪськоТ сiльськоi ради,
8.9. Щентр надання алмiнiстративних послуг PoTMicTpiBcbKoT

сiльськоТ ради.
8.10. Цент надання адмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT

сiльськоТ ради.
8. l l, Щентр надання адмiнiстративних послуг Березнякiвськоi
сiльськоТ ради
8. 1 2. Центр надання адмiнiстративних послуг Чигир инс ькоТ

MicbKoT рали.
8. l З. I-{eHTp надання алмiнiстративних послуг Медведiвськоi
сiльськоТ ради.

1
Мiсцезнаходження центру надання
алмiнiстративних послуг

l . l. 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенка
|вана,47.
1.2. 20250,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр-кт. .Щружби 8.

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

Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.

1.4. 2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул. Семена
Гризла, l2.
1.5. l9402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський . вул.

Шевченка, 42.
1.6. 19425, Черкаська область, Черкаський район, с. Набутiв. вул.

Щентра.льна,l90/ l .

| .'| , 19443, Черкаська область, Звенигоролський район, с.

Селище, вул. I-{ентральна, l7.
1.8. l93ЗЗ, Черкаська область, Звенигородський район, с.

Бужанка, вул. Щентральна, l9,
1.9. l9300, Черкаська область, смт. Лисянка, пл. Миру, 30.
1.10.20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська,59.
l . l l . 2063 l, Черкаська область, Звенигородський район, с.

MaTyciB, вул. Кравченка, 7.

1.12. 20650, Черкаська область, Звенигородський район, с.

Лип'янка, вул.lвана Гончара, l/a.
l. l 3. 20505, Черкаська область, смт. Срки, Звенигородський р-н,,
вул. В. Чорновола 2.
2.1.19502, Черкаська область, м. Горолище, вул. Грушевського,
l1.
2,2. 1952З, Черкаська область. Звенигоролський район, cMr,

Вiльшана, вул. Шевченка, l90.
2.З. l95l l, Черкаська область. Черкаськиii район. с. Млiiв, вул.

.Щанила Кушнiра, 67,

З.l. 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Незалежностi,
l5.
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З.2, |97|5,Черкаська область, Золотонiський район, с. Гельмязiв,

вул. Щенцальна, l.
3.3. l9734, Черкаська область, Золотонiський район, с. Нова

,Щмитрiвка, вул. Чернишевського, 19.

З.4. |972З,Черкаська область, Золотонiський район, с. Пiцане,

вул. Шеремета Руслана, 98А.
3.5. l980l, Черкаська область, смт. ,Щрабiв, вул, Гагарiна, l7.
3.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с. Великий
XyTip, вул. Куничi, l0
З.7. l98l2, Черкаська область, Золотонiський район, с.

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

Вознесенське, вул. Щентральна, 2 l.
3.9. l9740, Черкаська область, Золотонiський район, с. Зорiвка,

вул. Шевченка, 45
4.1. l9900, Черкаська область, смт, Чорнобай, вул. I_[ентральна,

|52,
4.2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с, lрклiТв,

вул. Соборностi,2.
5.1.20300, Черкаська область, м. Уманьо вул. Горького,З216.
5.2. 20З82, Черкаська область, Уманський район, с. Ладижинка,
вул. Шкiльна,2,
5.3. 20З00, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, З5а.

5.4. 20l l4, Черкаська область, Уманський район, смт. Буки, вул.

Щентральна, 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. 20 l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка, 9.

5.8.20l32, Черкаська область, Уманський район, с. lваньки, вул.

Iгоря Щербини,35,
5.9. 2040l, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, l 5.

5.10. 1920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Захисникiв
Украiни, l9.
5.|1. 19222, Черкаська область, Уманський район, с. Баштечки,

вул. Миру,8.
5.12. 20332, Черкаська область, Уманський район, с. .Щм итруш к и,

вул. Петропавлiвська, l9
6.1. l9l01, Черкаська область, м. Монастирище, вул, Жовтнева,

1.

7.1, l8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l70.
'7.2. 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська
Поляна, вул. Шевченка, 67 .

7.3, 19640, Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи, вул.

I_{ентральна, 53.
7.4. 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунiвка,
вул. Лесi УкраТнки, 7714.
'7,5, 196З2, Черкаська область. Черкаський район, с. Степанки.
вул. ГероТв УкраТни, l24.
7.6. l9604, Черкаська область. Черкаський район. с. Червоltа

Слобода, вул. Соборна, 2/l.
7.'l. 19622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свидiвок,

вул, Шевченка, |'7'l .

7.8. 196l5, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул.

М. Преснякова, l3.
8.1.20800, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. ГероТв Майлану

з7.
8.2.20825, Черкаська область, Черкаський район, с. Михайлiвка,
вул. Героiв Майдану, 27.

8.3. l9000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. Шевченка, 49.

8.4. l903l, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанцi,

о**r, Mn*onu'9r.6
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вул.'Гагiанесяна, l0.
8.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с. Бобриtiя. By,"l.

Щружби,4,
8.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. JIiпляве, By.rr.

l_{eHTpMbHa,2.

8.7.20700, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежностi,37,
8.8.20'722, Черкаська область, Черкаський район, с. Балаклея,
вул. Незалежностi, 2.
8,9.20'726, Черкаська область, Черкаський район, с. PoTMicTpiBKa,
вул. Михайлiвська, l8.
8.10.20726, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa,
вул. I_{ентральна,35.
8.1 1.20746, 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. Хмельницького, 44в.

,,
Iнформаrriя щодо режиму роботи
центру надання алмiнiстративних
послуг

l .l . 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. l5
Серела: 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 16.30
Середа, 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 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 l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00до |6.00
Субота, недiля вихiltний
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'ятниця з 8,00 до l5.00
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
1.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниtlя з 8.00до lб.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 - вихiлний
1.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
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1.12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниtu| 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 17.00

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 l6.00
Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серепа 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 l7.00, четвер з 08.00 до 20,00,

п'ятниця з 08.00 до l6.00,
Субота, недiля - вихiдний
3.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниrц з 8.00 до lб.00
Субота, недiля - вихiдний
3.2. 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
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
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 l З.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 - вихiдний
3.8. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до l6.00
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. середа. четвер з 9.00 до l6.00
П'ятниця, 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
Сере.ча 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 l 7.00

П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до 17.00

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 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
5,6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5

П'ятниця з 8.00 до l6.00
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 - влтхiдний

5,8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.з0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четвер з 08,00 до 20.00
Субота, недiля - 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 |7.00
Субота з 8.00 до l5.15
недiля - вихiдний
5, l0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'ятниця, субота з 08.00 до I5.00,
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. 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,l. Понедiлок, середа, п'ятttиця 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
7.3. 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 до l3.00)
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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'ятниlи з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, 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 l 7.00,

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 17:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вlтхiдний
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.З0
Субота, недiля - влтхiдний

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 | 7: l 5

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.б. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з {l:00 до l7:l5
П'ятниця з 8:00 до 16:00

Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до lб.00
Серела з 9.00 до 20.00
П'ятниця з 8.30 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
8.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 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 16.З0
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 - вихiltний
8.1 l. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
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
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8.13. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30

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

3

Телефон/факс (ловiлки), ад,реса

електронноТ пошти та.веб-сайт

центру надан ня адм l нlстра],ивн их

послуг

l . l. Тел. (04740) 22обо, 2244l,e-mail: zvenmiskada@uk,net, веб,

сайт: zven.gov.ua
l .2. Тел./фi'кс (04740) 6,22,5 5, e,mail: vat admincnap@ukr,net

1.3. Тел. (Ьаu+о) 95-3-98, e-mail: silrada_shev@meta,ua

l .4. Тел. iоц,t цz) 226О |, e-mai l : sr,kater.ck@uk, пеt, веб-сайт

http://katerynopibmiskrada. gov. ua

1.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: rаdа_kогs@mаil,rч

l .6. Тел. iоцтзs) 3,og-11,e-mail: tsnap-nadutiv-rada@ukr,net, веб-

сайт: https://nabuti vska-gromada.gov. ча

1.7. Тел. (047з5) 2_01_03, e-mail: grоmаdа_спар@чkr,пеt, вёб-сайт:

https://selyshenska. grоmаdа.оrg. ua

t.d. тел. (одz+q) 64-4-4|, e,mail: buzh_otg_cnap@ukr, net,

http ://buzhanska. grоmаdа. оrg. ua

t . 
g. тел. (о47 49' 6,2З,46, 6 -24 -69, e,mai l : ly sse lrada@ukr,net

1.10, Тел. (04741) 2,01,39, e,mail: cnap-shpola@uk,net

1. 1 l. Тел. (063)208 l23 7, e-mail: matusovrada@ukr,net, веб-сайт:

matusivska. grоmаdа.оrg.ча
1 . l 2. Тел, g -62,go,(068) 7600 l 34, e-mail : lipianska,otg@gmail,com

1.13. Тел. {о4742) 9-02-18, e-mail: srеrkч@чkr,пеt

2. l . Тел.(04734) 2-0 1 -82, e,mail: gor_cnap@uk.net, веб-сайт:

http ://gоrmrаdа. gov. ча

2.2.Тел, (047з4) 96l60, (04734) 96l8l, e-mail:

vilshanarada@uk.net
2.3. Тел. (о47 3 4) 9 5,З -44, e-mail : mly iv_otg@ukr,net

3.1. Тел. (04737) 5,26-68, 5-22-15, веб-сайт -

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

3.j. Тел. (096) б790S48, (093) 6793087, e-mail:

gelmyazivsr@ukr.net
3,3. Тел. (04737) 52496, веб-сайт

http : //novodmytrivsk. zоlоrауоп. gov. ua

3.+-. тел. (0473 7) 9 
"7 

4-зO, е-mаil: pischane-tsnap@ukr, net

3.5. Тел. (473S) 3,05,8l, факс (4738) 3,05-8l, е,

mail : спар_rdа@чkr.пеt
3.6. Тел. (04Т3 8) 96-63 l, e-mail: vhutir_sr@ukT,net, веб-сайт:

vhutirotg.org.ua
3. 7. Тел. (04?3 8) 99, 5 -42, e-mail: rada-shr@ukr.net, веб-сайtт:

shramkivska-gromada. gov. ua

3,8. Тел. (067) б858026, e,mail: cnap.voznesenske@ukr.net, веб-

callT: voznesenske,gomada.gov.ua
3.9. Тел. (04737) 20l46, e,mail: zorivka_sr@ukr.net, веб-сайт:

I zorivska,gromada.org.ua
l +. t, Тел. (04739) 22'19З, e-mail: сhоrпоЬауsrаdа@чkr.пеt

I a.z. т.r. (047з9) 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-сайт:

I http://irkliiv-rada.org.ua

l S. t. Тел. (04744) З-08-66, e-mail: чmап-спар@чkr.пеt

I s,z. тел. (04744) 9"72-42,9"72-3l , e-mail: lаdigiпkаsг@ukr,пеt

l S.з, T.n. (068) 4747l 12, e-mail: admin.rda@ukг.net

I S.Ц. Ten, (04'l4'l) 3 1-4-85, e-mail: bukyotg@ukr.net

l s.s. T.n, (о47 44) 9 -5242, e-mail : ЬаЬапskаsr@чkr.пеt

l S.O. T"n. (04745) бО254, e-mail : rada0406 l 5 82@meta.tla

l s.z. T.n. (0474s) 6-18-74, e-mail: mankivka_selrada@ukr,net

l s.B. T.n. (098) 7l93l49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail,com,

| веб-саftг: ivankivska.gromada,org,ua

I s.я. Telr. и73l 3,и-9l, e-mail; talnivska.gromada.org,ua

l s,to. Тел. (04747) бl l45, бl l4l, e,mail: ччkопсоmOl6@чkr,пеt

о***. Mn*on.'P,i.6
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5.1 l. Тел. (04747) 95-43l, 097-001-14-6l, e,mail:

bashtectrki@ukr.net
5. l 2. Тел. (о ll lа1 9 6222, e-mai l : dmutrushku_cnap@uk. net

6.1. Тел. (04746) 25l l8, e-mail: спар-mопtеg@чkr.пеt, веб,сайт:

monasýrysche. gromada.org.ua

z,t. тел.(одт2) з3-07-0l, тел./факс: (0472) 36-01,83, e,mail:

спар_сhеrkаsу@чlсr. net
T.Z. Тел.(ОаТ2)З0-3з-з l, e-mail: rроl@i.ча, веб-сайт r-pol,ck,ua

7.3. Тел. (0472) З4З,692, (06З) 479-17-16, e-mail

lesky.cnap@ukr.net, веб-саЙт:httр: leskivska-gromada,gov, ua

7.4. Тел. (оц,lz) 3 4 -26-98, e-mai l : sagunivskaгada@ukr, net,

офiчiйний сайт: http://sagunivskaotg.org.ua
7,5. Тел. (04,72) 306532, e-mail: stepanki.rada@ukr.net
7.6. Тел. (04,72) 58662з, 586з92, e-mail: tsnap-sloboda@ukг,net

7.7. Тел, (047 2) 340222, 340з2 l, e-mai l : Ьчdrаdа@чkr, net

7.8. Тел. (0472)30,21 -06, 30_25-40, e-mail: moshnuSR@ukr,net

8, l . Тел. (о41 з2) 6 1 787, e-mai l : спарkаm@чkг.пеt, веб-сайт

https ://kammiskrada. gov. ua

8. 
j. Тел. (047 З2) 98442, e-mail : myh_silrada@ukr. net

8.3. Тел. (04736) 3-17-78, e-mail: kaniv_chap@ukr.net

8.4. Telr. (и736) 96-4,24, e-mail: stepanci_otg_cnap@uk,net, веб-

сайт - http://stepanecka.gromada.org.ua
8.5. Тел. (04736) 68225 , е-mаil:ЬоЬryса_rаdа@чkr.пеt
8.6. Тел. (04736) 9з224, e-mail: silradaliplava@gmail,com, веб-сайт

hФ://liplyavska. gromada.org, ua

8,7. Тел. (04733) 4-2З-'7З, e-mail: dozvilniy@ukг.net

8.8. Тел. (и733) 93 ц2,e-mail: balaklea_s_r@ukr.net , веб-

caйT:www,balakleivskaotg.org. ua

8.9. Тел, (и733) 9-5з,47, e-mail cnap.rotmistrivka@gmail,com веб-

сайт: rotmistrivka-gromada.gov.цa
8. l0. Тел. (096) 674993 l, е-пtаil: ternivkacnap@gmail.com.
офiчiйний сайт: https://ternotg.org.ua
8. 1 l. Тел. (04733) 9'75't l,e,mail. berez.sekretar@gmail,com

8, l 2. Тел. (0473 0) 2,8'7 -28, e-mai l : Chygyryn_mrada@ukr, пеt, веб-

сайт: chigirinskaotg.org.ua
8.13. Тел. (04730) 95-3-45, 95,2,98,e-mail: mdsr2Ol S@ukr,net

нормати вн i аlсги, якими регламентусться надан ня адм i н iстрати BHoi посJIуги

4. Закони УкраТни
Стаrгi 2l, 24, 26 Закону УкраТни кПро ,Щержавний земельний

кадаст)

э. Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Пункти tl8, l2l, |22, |3о|, l302 Порялку ведення ,I|,ержавного

земельногО .кадастру, затвердженого постановою Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня 2012 р. Nэ 105l

розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Укратни вiд lб травня

20l4 р. Nэ 523-р <,Щеякi питання надання адмiнiстративних

послуг органiв виконавчот влади через центри надання

адмiнiстративних послуг))

6.
Акти центральних органiв
виконавчот влади

1
дкти мiсцевих органiв виконавчот
влади/органiв мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

о**r. Mr*on.'9rР
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Заява про внесення вiдомостей (змiн ло них) ло ,Щержавного

земельного кадастру
Заява про внесенЕя вiдомостей (змiн ло них) по ,Щержавного

земельного кадасту про межi частини земельнот дiлянки, на якiй

може проводитися гiдротехнiчна мелiорачiя

8.
Пiдстава дIя одержан}uI

алмiнiстративноТ послуги

9.

В ичерпний перелiк документiв,
необхiдних дIя отимання
адмiнiстативноТ послуги, а також

вимоги до них

l. 3аява про BHeceHHrl вiдомостей (змiн ло них) ло ,Щ,ержавного

земельного кадастру за формою, встановленою Порялком

ведення .щ,ержавного земельного кадастру, затвердженим

постановою liабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня 2012

р. Nч l05l (форма заяви додасться)*
,. ОригiнЫи локументачiТ iз землеустрою, технiчноI

документачiт з оцiнки земель, якi с пiдставою для внесення таких

змiн (KpiM випадкiв, визначених законодавством), засвiдченi

цшяхом накпадення елекФонного пiдпису сертифiкОваного

iнженера-землевпорядника, що базуеться на квалiфiкованому

сертифiкатi електронного пiдпису, з використанням

ква.пiфiкованоТ електронноТ позначки часу

3. ,щокуr.лентацiя iз землеустрою, на пiдставi якоi вносяться змiни

до' вiдомостеЙ ,ЩержавногО земельногО кадастру, у формi
електронного документа (KpiM випадкiв, визначених

законодавством)
Або
l. Заява про Bнeceнtul вiдомостей (змiн ло них) по !,ержавного
земельного кадастру про межi частини земельнот дiлянки, на якiй

може прOводитися гiдротехнiчна мелiорашiя, за формою,
встановленою Порялком ведення .щержавного земельного

кадастру, затвердженим постановою Кабi нету Mi HicTpi в У краТн и

вiд l 7 жовтН я 2012 р. Nч l 05 l (форма заяви дода€ться),**

2, Витяг з ,Ц,ержавного земельного кадастру про мелiоративну

мережу, скJIадову части ну мел iоратив ноТ мережi,

з, Технiчна документачiя iз землеусФою щодо iнвентаризачiТ

земель,
4. Електронний документ

l0
Порялок та спосiб подання

документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративнсrТ послуги

3аява разом з документацiею iз землеустрою або технiчною

документацiею оцiнки земель в електроннiй формi, електонним

документом надсилаеться в електроннiй формi засобами

телекомунiкацiйного зв'язку з використаншIм електронного

пiлпису, щО базуеться на квалiфiкованому сертифiкатi

електонногб пiдпис}, чи iншого аJIьтернативного засобу

електроннот iдентифiкачii особи з використанням единого

державного вебпорталу електронних послуг, у тому числl через

веб-сторiнку,Щержгеокаластру
Подання заяви про внесення вiдомостей до .Ц,ержавного

земельного кадастру разом iз локументачiею iз землеусTрою чи

документацiею iз оцiнки земель здiйснюсться розробником такот

локументачiт, якщо iнше не встановлено договором на виконання

робiт iз землеустрою чи оцiнки земель

ll Платнiсть (безоплатнiсть) надання

алмiнiстративноТ послуги
Безоплатно

|2
Строк надання алмiнiстратпвноi
посJryги

|4 робочrх днiв з дня peecTpauii вiдповiдноТ заяви у
територiальному органi,Il,ержгеокадастру

l
Перелiк пiдстав для вiлмови у
наданнi адмiнiстративноТ послуги

l. Iз заявою звернулася ненtlлежна особа (змiни до вiдомостей

про земельну дiлянку вносяться за заявою власника або

користувача земельноТ дiлянки лержавноТ чи комунальноТ

о**,. Mr*on.i9dР
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власностi)
2. Поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства

3. 3аявленi вiдомостi вже BHeceHi до ПоземельноТ книги

Вiдмова у BHeceHHi до ,Щ,ержавного земельного кадастру

вiдомостей про межi частини земельнот дiлянки, на якiй може

проводитися iiлротехнiчна мелiорачiя, нада€ться у разi, коли:

l) заявником подано документи не в повному обсязi;

2) поланi документи не вiдповiдають вимогам законодавства]

3) iз заявою звернулася неналежна особа

Витяг З .Ц,ержавногО земельногО кадастрУ про земельну лiлянку

на пiдтвердження внесення вiдомостей (змiн до них) до

.Щержавного земельного кадастру
Ьiй."о про вiлмову у BHeceHHi вiдомостей (змiн ло них) ло

,Щ,ержавного земельног0 кадастру

l4.

l5.

1б.

Результат надання алм iнiстративноТ
послуги

Способи оФиманн,l вiдповilti
(результату)

надсилаеться змвниковi в електроннiй формi засобами

телекомунiкацiйного зв'язку на Bkzrзaнy у заявi про внесення

вiдомосiей (змiн ло них) алресу електроннот пошти або з

використанНям единого державного вебпорталу елекФонних

nocny., у тому числi через веб-сторiнку ,Щ,ержгеокаластру, або

видаеться змвнику (уповноваженiй особi заявника) центром

надання адмiнiстативних послуг

Примiтка

*Форму заяви про внесення вiдомостей (змiн ло них) ло

.щержавного земельного кадастру про земельну лiлянку llаведен()

у додаткУ l до ТиповоТ iнформаrriйноТ картки алмiнiстративнtli'

послуги
**Форму заяви про внесення вiдомос,гей (змiн ло них) до

,щ,ержавного земельного кадастру про межi частини земельнот

дiп""*", на якiй може проводитися гiлротехнiчна мелiорачiя

наведено У додатку 2 до Типовот iнформаuiйнот картки

адмiнiстративноТ послуги

O**ru Mn*on.l9,iР

Додаток 1

до Типовоi iнформачiйноТ картки

адмiнiстративноi послуги внесення

до Державного земельного кадастру
вiдомостей (змiн до них)
про земельну лiлянку

ffержавному каластровому ресстратору

-

Фg "й
номер запису в е.чиному державному лемографiчному peccTpi (за

наявностi) /сЪрiя (за наявностi) та номор паспорта фiзичноТ особи,

-
ГУ Дерlкгвокадастру у Черхаськiй областi
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вiд прийняття номера)

(реквiзити документа, шо посвiлчус особу,

яка звернулася lз заявою

(нЙва документа, номер та серiя (за наявностi), лата вилачi),

документа, що посвiлчу€ повноваження дiяти вiд iMeHi особи)

(Micue проживання фiзичноТ особи /

мiсцезнаходження юридич ноТ особи)

Вiдповiдно до Закону

(контактний номер телефону)

зАявА
про внесеrIня вiдомостей (змiн до них)
до Державного земельного кадастру

lУкраiни "I1ро,Щержавний земельний кадастрО'

i (змiни до них) до !ержавного
прошу внести

земельного

об
що

,Щержавного земельно го кадастру, € лержавний корлон Украiни;

€ землi в межах територiТ адмiнiстративно-
територiа,rьноТ одиницi ;

€ землi в межах r,ериторiТ теритсlрiа,rьноТ
громади;

€ обмеження у використаннi земель;

€ мелiоративну мережу;

€ складову частину мелiоративноТ мережi;

И земельн} лiлянку

,о якого вносяться вiдомостi:

розташування земельноi дiлянки :

i вiдомостi:

вий номер земельноТ дiлянки (за
i):

i про iнший об'ект,Щержавного
льного кадастру, щодо якого вносяться

iя документа, що посвiдчуе особу;
iя документа, що посвiдчуе повноваження дiяти вiд iMeHi особи;
iя локумента про присвоеЕня податкового номера;

кументацiя iз землеустрою;
кументачiя iз оцiнки земель;
шення.Щержгеокадастру про внесення вiдомостей (змiн до них) про державний корлон

и до Щержавного земе.пьного кадастру;
кументи щодо демаркачi[, редемаркацiТ, делiмiтацiI державного кордону УкраТни;

о*..*. Mr*onu'9,iР
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виконавчоТ влади, органу мiсцевогоя Верховноi Ради УкраТни, органу
врядування;

€ р;
ня суду;
:енти, на пiдставi якихl виника€ вiдповiдне право суборенли, cepBiTyTy. iз зазначенням

частини земельнот дiлянки, на яку поширюеться вiдповiдне речове право;

кументи, що пiлтверджують погодження з органом виконавчот влади, органом мiсцевого

)врядування, фiзичною, юридичною особою змiни цiльового призначення земельнот

нки у разi обов'язкового погодження такоi документацiт вiдповiдно до законодавства

забезпечення виконання зобовоязання з вiдшкодування втрат сiльськогосподарського,
подарського виробництва, у виглядi гарантii у разi обов'язкового вiдшкодування

втрат вiдповiдно до законодавства.

€д
м
€

€pi

дlл
TaJl
лiс,
так
в]
сип
IHd

€у
€в

разi застосувЕIння норм cTaTTi 121 Земельного кодексу УкраiЪи

ю про результати розгляду зzUIви прошу надати:

аперовiй формi
ектроннiй формi на адресу:

Службова iнформаuiя

Реестраuiйний номер зtulви

Пiдпис заявник:t

Прiзвище, власне iм'я,
по батьковi (за наявностi)
.Щержавного кадастрового

реестратора

(за наявностi)

подання заяви

йййuусться у випадку, передбаченому гtунктом l2l' Порядку ведення ,щержавного земельного кадастру.

Додаток 2
до Типовоi iнформачiйноТ картки
адмiнiстративноi послуги внесення

до .Щержавного земельного кадастру
вiдомостей (змiн ло них)
про земельну лiлянку

ГУ ДерlкгеоlФастру у Черкфькiй обпастi
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!ата ресстрачii заяви

Пiдпис .Щержавного кадастрового

ресстратора
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,.Щержавному кадастровому ресстратору

(найменування органу, що здiйснюс ведення

Щержавного земел ьного каластру)

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

найменування юридич ноi особи)

(податковий номер / унiкшlьний номер запису в единому
державному лемографiчному peecTpi (за наявностi) /

серiя (за HMBHocTi) та номер паспорта фiзичноТ особи,

яка через своТ релiгiйнi переконання

вiдмовилася вiл прийняття номера)

(реквiзити документа, шо посвiдчус особу,

яка звернулася iз заявою

(назва документа, номер та серiя (за наявностi), лата вилачi),

документа, що посвiдчУе повноваження дiяти вiд iMeHi особи)

(залеклароване / заресстроване мiсце проживання (перебуваннф

фiзичноТ особи /

"tc не збiгаеться iз залекларованим / заресстрованим) /

мiсцезнаходження юриличноТ особи)

(контактни й номер l,елефону)

зАявА
про внесеНня вiдомоСтеЙ (змiн до них) до Державного

ьногО кадастРУ про lлежi частиI{и земельноi дiлянки, на якiй може проводитися
гiдllотехнiчна мелiорацiя

вiдповiдно до Закону }rкраiъи "про.щержавний земельний кадастр" прошу внести дого земельного кадастрУ вiдомостi про Meжi частини земельноТ дiлянки з
вим номером на якiй може проводитися

До ви додаються:

гi

€ко
€ко
€ко
€
€

iя документа, що посвiдчуе особу;
iя документа, що посвiдчу€ повноваження дiяти вiд iMeHi особи;
iя документа про присвосння податкового номера;

iя iз землеустроIо;
иЙ докушлент;

о**r. мп*опri?йб

ГУ Дерlкrеокцатру у Чер{фь(iй обласri
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з !ержавного земельного кадастру про мелiоративну мережу, складову частину

мережl;
i докупленти в кiлькостi штук,

lмацiю про результати розгляду заяви надати:

формi
нiй формi на адресу:

Пiдпис заrIвника
Прiзвище, власне iм'я,
по батьковi (за наявностi)

.Щержавно го кадастрового

(за наявностi)

подання зtUIви

мп

IнФормдцIЙнд кдрткд ддмIнIстрдтивноi послуги

о**r, мп*оп.',9rЪб
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тЕр
ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адмiнiстративноТ послуги)

ш
вно- ьних

оУп

гГlння

ння
кlи

ЛЪ4Уп
iй обл

(найменування суб'скта надання послуги)

гу ДерlкrоокФатру у Чоркаськiй областi
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Головн

оловного

г Головн

них

ого

lння
л!

л}

iння

вного

авлiн

Iнформачiя про центр надання адмiнiстратив}lих послуг

1.1. Щентр наданнrl адмiнiстративних послуг м. Черкаси.

2.1. Щентр надання адмiнiстратlвних послуг виконавчого

KoMiTery ЗвенигородськоТ MicbKoT рали.
2.2. Цеrпр надання адмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTery BaryTiHcbKoT MicbKoi ради.
2,3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради,
2.4. Щентр надання алмi нiстративних послуг Катериноп iльс ькоТ

селищноI ради.
2.5. [teHTp надання алмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ м icbKoT рали.
2.6. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy НабутiвськоТ с iльськоТ рали Корсун ь-

Шевченкiвського району.
2,7. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СелищенськоТ сiльськоТ рали.
2.8. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БужанськоТ сiльськоТ ради Лисянського району.
2.9. Цент наданнrt адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛисянськоТ селищноТ ради,
2.10, Цент надання адмiнiстративних послуг ШполянськоТ

мiськоi рали об'еднаноТ територiа.пьноТ громади.
2.1l. Щекгр надання адмiнiстативн}D( послуг виконавчого
KoMiTeTy MaryciBcbKoT сiльськоТ ради.
2.12. Щентр надання алмiнiстративних послуг Лип'янськоi
сiльськоТ об' еднаноТ територiш ьноТ громади,
2.13. Щентр надання апмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery epKiBcbKoT селищноТ ради.
3.1. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

Найменування центру надан ня

алмiнiстративних послуг, в якому
здiйснюеться обслуговування суб'екта

звернення

о*.r* Mr*onr'9,P ,llllllllilllillllllllllшlшll 
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KoMiTeтy Горолищенськоi MicbKoI ради.
3.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг

KoMiTeTy ВiльшанськоТ селищноТ рали.
3.3. Цент надання алмiнiстративних послуг

сiльськоТ ради Черкаського району.
4.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг у MicTi

золотоноша.
4.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Гельмязiвськоi сiльськоТ ради.
4.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy НоводмитiвськоТ сiльськоТ рали.
4.4. I-{eHTp надан ня адм i н iстративних послуг ви конавч{эго

KoMiTeTy ПiщанськоТ сiл ьськоТ ради.
4.5. I-{eHTp надання алм i н iстративних послуг .ЩрабiвськоТ

селищноТ ради.
4.6. I_|eHTp надання алмiнiстративних послуг Великоху,тiрськоТ

сiльськоТ рали.
4.7. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ШрамкiвськоТ сiльськоi рали.
4.8, Центр надання алмiнiстративних послуг Вознесенськоi

сiльськоТ ради.
4.9. Центр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery 3орiвськоi сiльськоТ рали.
5. l. Центр надання адмiнiстративних послуг ЧорнобаiЪськоТ

селищноi ради.
5.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

органу IрклiiЪськоТ сiльськоТ ради
6.1. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого

KoMiTery УманськоТ MicbKoT ради,
6.2. Центр наданЕя адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ рали.
6.3. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ПаланськоТ сiльськоТ ради.
6.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery БучькоТ селищноТ рали.
б.5. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БабанськоТ сел ищноТ рали.
6.6. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ХристинiвськоI MicbKoT рали.
6.7. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищноТ ради.
6.8. Цент наданнJt адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery IBaHbKiBcbKoT сiльськоТ ради,
6.9. Цекгр надання адмiнiстративних послуг апараry

управлiння Тальнiвськоi MicbkoT рали та iT виконавчого

KoMiTery.
6.10. Щентр надання апмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЖашкiвськоТ MicbKoT рали.
6.1 l. [{eHTp надання алмiнiстративнLD( послуг виконавчого

KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльськоТ ради,
6, l 2. L{eHTp надання алм i н iстратив н}о( послуг в иконавчого

комiтеry,Щмитруш KiBcbKoT сiльськоТ рапи.
7.1, Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy МонастирищенськоТ м icbKoT рали.
8. l. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси,

8.2. Центр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Руськополя нськоТ сiльськоi рали.
8.3. L[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоТ рали,
8.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery CaryHiBcbKoT сiльськоТ ради,

виконавчого

млiтвськот

о**r. Mn*on.i?,iР
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8.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчOго

KoMiTeTy СтепанкiвськоТ сiльськоТ ради.
8.6. ЦенФ надання алмiнiстративних послуг

ЧервонослобiдськоТ сiл ьськоТ рали.
8.7. I_|eHTp надання алм i нiстративних послуг ви конавчого

KoMiTeTy Булещанськоi сiльськоТ рали.
8.8. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy МошнiвськоТ сiльськоТ рали.
9.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy Кам'янськоI м icbKoT рали.
9.2. [{eHTp надання алмiнiстративних послуг МихайлiвськоТ

сiльськоТ ради.
9.3. Щентр надаtlня адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy KaHiBcbKoT MicbKoT рали
9.4. I_[eHTp надання апм i нiстратив них послу г Сте панецькоТ

сiльськоТ ради об'еднаноТ територiальноТ громади.

9.5. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БобриttькоТ сiл ьськоТ рали.
9.6. Центр надання адмiнiстративних послуг ЛiплявськоТ
сiльськоТ ради,
9.7. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy СмiлянськоТ м icbKoT рали.
9.8. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeтy БалаклеТвськоI сiл ьськоТ рал.и.
9.9. I]eHTp надан ня алм i нiстративних посл уг Ротм icTp i вс ькоI

сiльськоТ ради.
9. l0. l-(eHTp надання алмiнiстративних llослуг 'TepHiBcbKoi

сiльськоТ ради.
9.1 l, l-{eHTp надання алмiнiстративних послуг БерезнякiвськоТ

сiльськоТ рали
9. l2, Щентр надання алмiнiстративних послуг ЧигиринськоТ

MicbKoT рапи.
9. l3. Щентр надання алмiнiстративних послуг Медведiвськот
сiльськоТ ради.

l М iсцезнаходжен ня центру надання

адмiнiстративних послуг

1.10. l8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна,

l70.
2.|.2о2оо, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенка

IBaHa, 47.
2.2.2О25О,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр-кт. [ружби 8.

2,3, 2021 4, Черкаська область, Звен игоро;tс ько го райсt ну, с.

Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.

4.2.2о501, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул. Семена

Гризла, l2.
2.5, 19402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський ,

вул, Шевченка.42.
2.6. 19425, Черкаська область, Черкаський район. с. }-lабугiв.

вул. Щентральна. l 90/ l .

2.,l. 1944з, Черкаська область, Звенигоролський район, с.

Селище, вул. Щентральна, l7.
2.s. l93зз, Черкаська область, Звенигородський район, с.

Бужанка, вул. Щентральна, 19.

2.9. l9300, Черкаська область, смт. Лисянка, пл. Миру, 30,

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

2. l l . 2063 l, Черкаська область, Звенигородський район, с,

MaTyciB, вул. Кравченка, 7.

2.12, 2о650,Черкаська область, Звенигородський район, с,

Лип'янка, вул.Iвана Гончара, l/a.
2.13.20505, Черкаська область, смт. Срки, Звенигородський р-

н., вул. В. Чорновола 2.

O**ru мr*оп.'9йб
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3.1. l9502, Черкаська область, м, Горолише, вул.

Грушевського, l l.
3,2, |9523, Черкаська область, Звенигородський район, смт

Вiльшана, вул. Шевченка, l90,
3.3. l951l, Черкаська область, Черкаський район, с. М.пiТв, ву,л,

,Щанила Кушнiра, 67,

4.1. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул.

Незалежностi, l5.
4.2. 19,1|5, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Гельмязiв, вул. l{ентральна, l.
4.з. |9,7з4, Черкаська область, Золотонiський район, с. Нова

.Щ,митрiвка, вул. Чернишевського, l 9.

4.4. lg,72з, Черкаська область, Золотонiський район, с. Пiцане,
вул. Шеремета Руслана, 98А.
4.5. l980l, Черкаська область, смт, [рабiв, вул. Гагарjна. l 7.

4.6, l9854, Черкаська область, Золотонiський район. с, Великий

XyTip, вул. Куниrri. l0
4.7. l98l2, Черкаська область" Золотонiський район. с.

Шрамкiвка, вул. Незалежностi, l6.
4.8. l974l, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Вознесенське, вул. I-(ентральна, 2 l.
4.g, lg,740, Черкаська область, Золотонiський район, с, Зорiвка,

вул, Шевченка, 45
5.1. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. I-\еtlтральна,

l 52.
5.2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с, IрклiТв,

вул. Соборностi,2.
6.1.20З00, Черкаська область, м. Умань, вул, Горького,З216.

6.2. 20з82,Черкаська область, Уманський район, с, Ладижинка"

вул. Шкiльна,2.
6.3.20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горьког,э, 35а.

6.4.2О1 l4, Черкаська область, Уманський район, смт. Буки,
вул. l,|ентральна,28.
6.5.2O35l, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка.

вул. Соборна, З0.
6.6.2000l, Черкаська область, м. Христинiвка. вул. Соборна.
30.
6,'7.20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка.

9.

6.8.20lЗ2, Черкаська область, Уманський район, с. lваньки,

вул. Iгоря Щербини, 35.

б.9. 2040l, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, l 5.

6.10. 1920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Захисникiв
УкраТни, l9.
6.1|. 19222, Черкаська область, Уманський район, с. [iаштечки,
вул. Миру, 8.

6.|2.20ЗЗ2, Черкаська область, Уманський район, с.

,Щмитрушки, вул. Петропавлiвська, l 9

7.1. 19l0l, Черкаська область, м. Монастирище, вул. ,Жовтнева,

l.
8. l. l 8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l 70.

8.2. 19602, Черкаська об,rасть, Черкаський район, с. Руська
Поляна, вул. Шевченка. 67.

8,3. l9640, Черкаська область, Черкаський раГлон, с. Jlеськи.
вул. l_[ентральна. 5З.
8.4, 19644, Черкаська об;lасть, Черкаський район, с. Сагу,нiвка.

вул. Лесi УкраТнки, 7714.

8.5. l9632, Черкаська область, Черкаський район, с. (]тепанки,

вул. ГероТв УкраТни, l24.
8.6. l9604, Черкаська область, Черкаський район, с. LIepBoHa

Слобода, вул. Соборна, 2/l.
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у черкаськiй областi

8.'7. |9622,Черкаська область, Черкаський район, с, Свидiвок,

вул, Шевченка, |'l'l .

в.в. tqбts, Черкаська область, Черкаський район, с, Мошни,

вул. М. Преснякова, l3.
q.t. zoBoo, Черкаська область, м, Кам'янка, вул, ГероТв

Майлану 37.
9,2.20825, Чсркаська область, Черкаський район, с,

Михайлiвка. вул, Г'ероiв Майлану, 27.

9.3. l9000, Черкаська область, м. KaHiB, вул, Шевченка,49,

9,4. l903l, Черкаська область, Черкаський район, с, Степанцi,

вул. Тагiанесяна, l0.
q.s. t9ot+, Черкаська область, Черкаський район, с, Бсrбриuя,

вул,.Щружби,4.
q.o.. tOozo, Черкаська область, Черкаський район, с, Лiпляве,

вул, L{ентральна,2.
i,l .zо,lоd,Черкаська область, м. Смiла, вул, Незалежностi, З7,

9 .8, 20,7 22, Черкаська область, Черкаськи й район, с, Балакл ея,

вул. Неза.ltежностi, 2.
g.9.20,726, Черкаська область, Черкаський район, с,

PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l 8.

g.|0. 20i26,Черкаська область, Черкаський район, с, TepHiBKa,

вул. IJ,ентральна,35.
g.l1.20746, Черкаська область, Черкаський район, с,

Березняки, вул. Химичiв, lA.
9.12.2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул,

Б.Хмельницького, l9.
9. I з. 20930, Черкаська область. Черкаський район, с,

Медведiвка, вул. Б. Хме.ilьницького, 44в,

оr*r. Mr*on.'9rP
86 вiд 06,12.2022

1.10. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08,00 до l7,00

BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
2,1 . Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до 1 6.00

BiBTopoK з 8.00 до 20.00

П'ятниця з 8.00 до 15.00

Субота, недiля - вихiдний
2). Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15

Серела: з 8.00 до 20.00
П'ятнишя: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.3. 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 - вихiдний
2.4. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

П'ятниця з 08,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до
BiBTopoK з 8.00 до 20,00
П'ятниlц з 8.00до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2,6. Понедiлок, BiBTopoK, середа з 08.00 до

Четвер з 08.00 до 20.00

П'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
2.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
П'ятниця з 8.00 до l5,00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний

lнформашiя щодо режиму роботи центру

надання алмiнiстративних послуг
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2.8, 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
2.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00

BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
2.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля -, вихiдний
2.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00

Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля -, вихiдний
2.12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6,00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля -- вихiдний
Субота, недiля -- вихiдний
2.13. Понедiлок, середа. четвер з 08.00 ,цо l 7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20,00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
З.l. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
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.З. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,

п'ятниця з 08.00 до l6.00,
Субота, недiля - вихiдний
4. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l 7. l 5

Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4,2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15

Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля,- вихiдний
4,3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серепа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до lб.00
Субота, недiля - вихiдний
4.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
4.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5

П'ятниця з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 ло 20,00
Субота, з 9.00 ло l j.00
недiля - вихiдний
4.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серепа з 8,00 до 16.00

Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00

Cip[rTa, О**r, Мп*оп.]Рйб
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Субота, недiля - вихiдний
4.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.8. Понедiлок- [l'ятниця з 09.00 до |6.00
Субота, недiля ,- вихiдний
4.9. Понедiлок - Че,гвер з 08.00 до l7. 1_5

П'ятниця - з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до l6.00
П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - l5.00
Недiля - вихiдний
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00
Середа з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
6,1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l7:l5
Серела з lЗ:00 до 20:00
П'ятниtш з 8:00 до l6;00
Субота, недiля - вихiдний
6.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6.3. Понедiлок. BiBTopoK. середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 ло l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.00
Серела з 08.00 до l5.00, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6,00
Субота, недiля - вихiдний
6.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7,00
Субота, недiля - вихiдний
6.б. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5

П'ятниця з 8.00 ло l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08,00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.]0
середа, п'ятниtlя з 08.00 ло l6.00
четвер з 08.00 ло 20.00
Субота, недiля вихiлний
6.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l 7. l 5

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l5.15
Недiля - вихiдний
6. l 0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'ятниця, субота з 08.00 до 15.00,
Четвер з 08.00 до 20.00
недiля - вихiдний
6. l 1. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6, l 2. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер, п'ятниця з 08.00 до l 7.00,
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Субота, недiля - вихiдний
7. 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
8.1. 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
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятницЯ з 08.00 до 16.00

Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля -, вихiдний
8.З. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до l6.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l6,00 (прийом громадян ло l3.00) "
недiля вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела, п'ятниtlя з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,30
Серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8.6. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.15
П'ятниця з 08,00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
8.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця з 08.00 до l6.00, субота з 08.00 до l3.00,
недiля - вихiдний
9. l. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля вихiлний
9.2. Понедiлок, BiBTopclK, середа, четвер з 8;00 до l7:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля,- вихiдний
9,3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6,30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
9.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 1б.30

середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00

четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5

П'ятниця з 8:00 до 16:00

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

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.7. Понедiлок, BiBTopoK. четвер з 9.00 до l6.00

Серела з 9.00 до 20.00
П'ятнишя з 8,30 до l5. j0
Субота, недiля - вихiдний
9.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниllя з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля * вихiдний
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9.9. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.30

середа, п'ятниця з 08,00 до l6.00

четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
9.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00

BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
9.1 l. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
9.12. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до
09.00 до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
9.13. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00

четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вtтхiдний

l6.00, BiBTopoK

3

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

1.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472) 36-01-83, e-rnail:

cnap_cherkasy@ukr, п et

2. 1. Тел. (04740) 2206О, 2244l, e-mail: zvenmiskrada@ukr.net,
веб-сайт: zven.gov.ua
2.2, Т ел.l факс (04740) 6-22-5 5, e-mai l : vat adm iпспар@)ukr. net

2.3, Тел. (04740) 95-j-98. e-mail: silrada shev(Dmeta.ua

2,4. Т ел, (047 42) 2260 l, e-mai l : sr. kateг.ck(l| ukг. net, веб-са й,т

http://kateгynop i l-m i skrаdа.gоч. ua

2.5. Тел. (04735) 2480S, e-maiI: rаdа_kоrs@)mаil.rч

2.6. Тел. (0473 5 ) З -09 -'7'7, e-mail : tsnap-nad utiv-rada@ukr.net,

веб-сайт: https ://nabuti vska-gromada. gov. uа

2,7, Теl,(04735) 2-0 1-0з, e-mail: grоmаdа_спар@ukr.пеt, веб-

сайт: https ://selyshenska. gromada.org. ua

2.8. Тел. (04'l49) 64-4-41, e-mail: buzh_otg__cnap@ukr.net ,

http ://buzhanska. grоmаdа,оrg.ча
2.9. Тел. (04749) 6 -2З -4 6, 6-24,69, e-mai l ; lysselrada@u kr. net

2, l0. Тел. (0474l ) 2-01-39, e-mail: cnap-shpola@ukr.ne1

2.1 1 . Тел, (063)208l237, e-mail: matusovrada@ukг.net, веб-сайт:

matusivska.gromada, оrg. uа

2.12. Тел. 9-62,90, (06S) 7600l34, e-mail:

l ipianska.otg@gnlai l.соm
2. lЗ. Тел. (04142) 9-02- l 8, e-mail: srеrku@)ukr.пеt

3. l. Тел.(04734) 2-0 l -82. e-mail: gог_спар(@ukr.пеt, веб-сайт:

http://gormrada. gtlv. uа

3.2. Тел. (047З4) 96I60. (04734) 96l8l . e-rnail:

vilshanarada@ukr.net
3.3. Тел. (04734) 95-з-44, e-mail: mlyiv_otg@ukr.net

4.1. Тел. (04737) 5-26-68,5,22-'75, веб-сайт -

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

4.2.Тел. (096) 6790S48, (093) 6793087, e-mail:

gelmyazivsr@ukr,net
4.3. Тел. (04737) 52496, веб-сайт
http://novodmytrivsk.zoloгayon. gоч. ua

4.4. Тел. (047з7) 9-74-30, e-mail: pischane-tsnap@ukг,net

4.5. Тел, (4738) З-05-8 l, факс (4738) 3-05-8 l, е-

mail: спар_rdа@ukr.пеt
4,6. Тел. (04?3S) 96-63l, e-mail: vhutir

vhutirotg.org.ua

, sr(@ukr.net, веб-сайт:

4.7. Тел. (04738) 99-5-42, e-mail: rаdа-shr@чkr.пеt,

shramkivska-gromada. gov. ua

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

сайт: vomesenske -gromada.gov.ua

4.9, Тел. (047 37 ) 20 l 46, e-mail : zorivka_sr@ukr.net, веб-сайт:

zorivska. gromada. org. ua

5,1. Тел. (04739) 22'79З, e-mail: chornobaysrada@uk.net
5.2. Тел. (047З9) 55 l 83, e-mail: irkl_tsnap@ukr,net, веб-сайт:
http://irkliiv-rada, оrg. ua
б.l. Тел. (04'144) З-08-б6, e-mail: чmап-спар@чkr.пеt
б.2. Тел. (0 47 4 4) 9 -'7 2-42, 9 -7 2-3 l, e-mai l : ladiginkasr@ukr. net

6.3. Тел. (068) 4747l l2, e-mail: admin.rda@ukr.net
6,4, Тел. (04'7 41 ) З l -4-85, e-mail : bukyotg@ukr. net

6. 5. Тел. (047 44) 9 -52-42, e-mail : babanskasr@ukr. net
б.б. Тел. (04745) 60254,e-mail: rаdа0406 l 582@meta.ua
6.7. Тел. (04748) 6- l 8-74, e-mail: mankivka_selrada@ukr.net
6.8. Тел. (098) 7l93 l49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail,com,
веб-сайт: ivankivska. gгоmаdа.оrg. ua

6.9. Тел. 047З l 3-04-9l, e-mail: talnivska.gromada.org.ua

б,l0. Тел, (04741) бll45,6l I4l, e-mail: vukoncom0l6@ukr.net
6.1 l. Тел. (04747)95-43 1, 097-001-14-6l, e-mail:
bashtectrki@ukr,net
6. l 2. Тел. (047 4 4) 9 6222, e-mail: dmutrushku_cnap@ukr. net
7.1. Тел. (04746) 25l l8, e-mail: cnap-monteg@ukr.net, веб-сайт:
monastyrysche. grоmаdа. оrg. ua
8.1. Тел.(0472) 3З-07-0l, тел./факс: (04'72) З6-01-83, e-maiI:
спар_сhеrkаsу@чkr.пеt
8,2. Тел.(0472) 30-3З-3l, e-mail: rpol@i.ua, веб-сайт r-pol.ck.ua
8.3. Тел, (0472)З4З-692, (063) 479-17-16, e-mail
lesky.cnap@uk.net, веб-сайт:httр: leskivska-gromada.gov.ua
8.4. Тел. (04'l 2) З 4 -26 -9 8, e-mail : sagun i vskarada@ukr. net,

офiчiйний сайт: http ://sagun ivskaotg.org. ча
8. 5. Тел. (04'7 2) З065З2, e-mai l : stepanki. rаdа@ukr. net

8.6. Тел. (0472) 586623, 586З92, e-mail: tsnap-sloboda@ukr.net
8. 7. Тел. (04'12) З 40222, 3 40З2 l, e-mai l : budrada@ukr. net

8.8. Тел. (0472) 30-2 l -06. 30-25-40, e-mail: moshnuSR@ukr.net
9.1 . Тел. (04732) б I787, e-mail: спарkаm@ukr.пеt, веб-сайт
https ://kamm i skrada. gov. ua

9.2, Тел. (041З2) 98442, e-mail: myh_silrada@ukr.net
9.3. Тел. (04736) З-l'7-"18, e-ma]l: kaniv_chap@ukr.net
9.4. Тел. (0473 6) 9 6-4-24, e-mai l : stepanc i_otg_cnap@ чkr. net,

веб-сайт * http ://stepanecka.gromada.oгg. ua

9.5. Тел. (04736) 68225 , e-mail: ЬоЬryса_rаdа@чkr.пеt
9.6. Тел. (047З6) 9З224, e-mail: silradaliplava@gmail.com, веб-

сайт hф://liplyavska. gromada.org.ua
9.7. Тел. (04733) 4-23-'7З, e-mail: dozvilniy@ukr.net
9.8. Тол. (И733) 93 442, e-mail: balaklea_s_r@ukr.net, веб-

caйT:www.balakleivskaotg.org.ua
9. 9. Тел. (0473 3 ) 9-5 3 -47, e-mail cnap.roEnistrivka@gmai l.com

веб-сайт: rоtm istri vka-gromada. gov. ua

9.10. Тел. (096) 674993 l, e-mai|: ternivkacnap@gmail.com,
офiчiйний сайт: https://teгnotg.org.ua
9.1 l. Тел. (04733) 9'75'7l, e-mail: beгez.sekretar@gmail,com
9. l 2. Тел. (04730) 2-8'7 -28, e-mai l: Сhуgуrуп_mгаdа@чkг. net,

веб-сайт: ch igirinskaotg.org. uа
9.1З. Тел, (047З0) 9.ý-3-45, 95-2-98, e-mail: mdsr2Ol S@ukr.net

Нормативнi акги, якими реr,лаD tентуеться надан ня алм iнiстративноТ послуги

4. Закони УкраТни
Стаття З2 Закону УкраТни кПро .Щержавний земельний
кадастр)
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5. Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Пункти 69_75,,7,7-79, 87, 96_98 Порялку ведення .Щержавного

земельного кадастру, затвердженого постановою Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни вiд l 7 жовтн я 2012 р. & l 05 l

Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл lб травня

2014 р. Nэ 523-р <Деякi питання надання алмiнiстративних

послуг органiв виконавчот влади через центри надання

алмiнiстративн их послуг))

б.
Акти центра.ltьних органiв виконавчоТ

влади

1 Акти мiсцевих органiв виконавчоi
влади/органiв мiсцевого самоврядуванIilI

Пiдстава дIя одержання адмiнiстративноТ
послуги

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

Заява про внесення вiдомостей (змiн по

земельного кадастру про землi в

адмiнiстративно-територiал ьних одиниць,
територiй територiа.п ьних громад

них) ло ,Щержавного
межах територil"л

про землi в межах8.

9.

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноТ пос.rryги, а також вимоги

до них

l. Заява про внесення вiдомостей (змiн ло них) ло ,Щ,ержавного

земельногО кадастру за формою, встановленою Порялком

ведення,щ,ержавного земельного кадастру, затвердженим

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня 20l2

р. Nч l05 l (форма заяви додасться)*
2. ,Щокументацiя iз землеустою та оцiнки земель, яка €

пiдставою для BHeceHHrl вiдомостей (змiн до них) до

,Щ,ержавногО земельногО кадаСТРУ, в електроннiй формi,
засвiдчена шляхом накладення електонного пlдпису

сертифiкованого iнженера-землевпорядника, що базуеться на

квалiфiкованому сертифiкатi електронного пiдпису, з

використанЕям квалiфiкованоТ електронноТ позначки часу

3. Електронний документ

l0.
Порялок та спосiб подання документiв,
необхiдних дlя отримання
адмiнiстративноТ послуги

заява разом з документацiею iз землеустрою або технiчною

локумjнтачiеЮ оцiнки земель в електроннiй формi,
електронним документом надсиласться в електроннiй формi
засобами телекомунiкацiйного зв'язку з використанням

електронного пiлпису, що базусться на квалiфiкованому

сертифiкатi електронного пiдпису, чи iншого aulьтернативного

засобу електроннот iлентифiкачiт особи з використанням

единогО державногО вебпорталУ елекФонниХ послуг, у тому

числi через веб-сторiнку .Щержгеокаластру
Подання заяви про внесення вiдомостей до ,Щ,ержавного

земельного кадасlру разом iз документаuiсю iз землеустрою чи

документашiею iз оцiнки земель здiйснюеться розробником
такот документацiт, якщо iнше не встановлено договором на

виконання робiт iз землеустрою чи оцiнки земель

l1
Платнiсть (безоплатнiсть) надання

адмiнiстративноТ послуги
Безоплатно

l2 Строк надання алмiнiстративноТ послуги
14 робочих днiв з дня ресстрацiТ заяви у територiальному

органi,Ц,ержгеокаластру

lз Перелiк пiдстав для вiдмови у на.чаннi

апмiнiстративноТ послуги

l. Подання заявником документiв не в повному обсязi

2. Невiдповiднiсть поданих документiв вимогам законодавства
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l4. Результат надання адмiнiстративноТ
послуги

Витяг з .Щержавного земельного кадастру про землi в межах

територiй адмiнiстративно-територiа.пьних одиниць на

пiдтвердженнrl внесення вiдомостей (змiн ло них) про землi в

межах територiй адм i нiстративно-територiальн их один и ць

витяг з ,щ,ержавного земельного кадасту про землi в межах

територiй територiальних громад на пiдтверпження внесення

вiдомостеЙ (змiн лО них) про землi в межах територiй

територ iа.пьних гром ад
Рiшення про вiлмову у BHeceHHi до ,Щержавного земельного
кадастру вiдомостей (змiн ло них) про землi в межах територiй
алмiнiстратив но-територiал ьних один и ць,

Рiшення про вiдмову у BHeceHHi ло ,Щержавного земельного
кадастру вiдомостей (змiн ло них) про землi в межах територiй
територiапьних громад

15. Способи отриман}ut вiдповiдi (результату)

Надсиласться заявниковi в електроннiй формi засобами

телекомунiкацiйного ]в'язку на вказану у заявi про внесення

вiдомостей (змiн ло rrих) алресу електронноТ пошти або з

використанням единого державного вебпорталу електронних
послуг, у тому числi через веб-сторiнку [ержгеокаластру, або

видасться заявнику (уповноваженiй особi заявника) ценФом
надання адмiнiстративних послуг

1б. Примiтка

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

,Щержавного земельного кадасту про землi в межах територiй
адмiнiсФативно-територiальних одиниць наведена у попатку l

ло IнформачiйноТ картки адмiнiстративноТ послуги
Форма заяви про внесення вiдомостей (змiн ло них) ло

,Щержавного земельного кадастру про землi в межах територiй
територiальних громад наведена у додатку 2 ло lнформацiйноi
картки алмiнiстратив ноТ послуги

Дода,гок l

до ТиповоТ iнформачiйноI картки
адмiнiстра,tивноi послуги внесення до

.Щержавного земельного кадастру
вiдомостей (змiн до них) про землi в

межах територiй адмiнiстративно-
територiальних одиниць, про землi в
межах териl,орiй територiальних громад
з видачеIо витягу

,Щержавному кадастровому реестратору

(,I|,ержгеокаластр або найменуван ня його

територiал ьного органу)

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

найменуван ня tоридич ноТ особи)

(ре ЙrИ
номер запису в €линому державному лемографiчному peccTpi (за

наявностi) /серiя (за наявностi) та номер паспорта фiзичноТ особи,

-
ГУ Дерхrоохцастру у Черхасьхiй областi

о***. Mn*on.,9'.,P Ф | 86 вiд 06"12'2022
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вiд прийняття номера)

бББ7Й д"Фмента, що посвiдчуе особу,

яка звернулася iз заявою

Gсце "ро"и"а",{" 
фiзичноi особи /

мiсцезнаходжеttня юридичнот особи)

(контактний номер телефону)

зАявА
про внесення вiдомостей (змiн до них)

до Державного земельного кадастру

украiни "про ,щержавний земельний кадастр"

до них) до /цержавноl,о

прошу внести
земельногоВiдповiдно до Закону

(змiни1

'ект Державного земельного кадастру,

якого вносяться вiдомостi:

розташування земелLноТ дiлянки:

шl вlдомост1:

й номер земельноТ лiлянки (за

i):

про iнший об'скт,Щержавного
кадастру, щодо якого вносяться

€ державний корлон Украiни;

й землi в межах територiт алмiнiс,гративно-

територiальноТ одиницi ;

€ iемлi в межах територii тери,горiальноi

громади;

€ обмеження у використаннi земель;

€ мелiоративну мережу;

€ складову частину мелiоративноi Mepexci;

€ земельну дiлянку

копiя документа, що посlliдчуе особу;

копiЯ документа, що посlriДчу€ tIовtIоВаження дiяти вiд iMeHi особи;

копiя документа про присвоення податкового номера;

документацiя iз землеуст,рою;

документацiя iз оцiнки земель;

рiшення,Щержгеокадастру про внесення вiдомостей (змiн ло них) про державний корлон

краiни до Державного земельного кадастру;

документИ щодО демаркацii,_редемаР*щiT, делiмiтацii державного кордону УкраТни;
П ДерхгеокадатOу у Чоркасыiй областi

Сiроштан Оr**, Mr*on.'9,iР

86 вiд 06.12.2022
, 
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€ел ктронний докуN{ент;
€pi
сам
€д
€pi ня суду;

:ументи, на пiдставi яких виникае вiдповiдне право суборенди, cepBiTyTy, iз зазначенням
частини земельноI дiлянки, на яку поширюеться вiдповiдне речове право;

кументи, що пiдтверджують погодження з органом виконавчоi владио органом мiсцевого

ня Верховноi Ради Украiни, органу виконавчоi влади, органу мiсцевого

я, фiзичною, юридичною особою змiни цiльового призначення земельноi

ектроннiй формi

€
м
€
cflм

п

ки у разi обов'язкового погодження такоi документацii вiдповiдно до законодавства
та/l забезпечення виконання зобов'язання з вiдшкодування втрат сiльськогосподарського,
лl lдарського виробниIдтвао у виглядi гарантiТ у разi обов'язкового вiдшкодування
так х втрат вiдповiдно до законодавства.

разi застосування норм cTaTTi l2l Земельного кодексу Украiни
сим "ч",
[н мацiю про результати розгляду заrIви прошу надати:
€у
€в

Службова iнформаIriя

Реестрачiйний номер заJIви

Пiдпис за""""*а

Прiзвище, власне iм'яо
по батьковi (за наявностi)

,Щержавного кадастрового

ресстратора

мп (за наявностi)

подання зzuIви

,осову€ться 
у випадку, передбаченому пунктом l2l l Порялку ведення .Ц,ержавного земельного кадастру.

Додаток 2

до Типовоi iнформаuiйноi картки
адмiнiстративноi послуги внесення д()

.Щержавного земельного KallacTpy
вiдомостей (змiн ло них) про землi в

межах територiй адмiнiстративно-
територiальних одиниць, про землi в

ГУ ДgрlкгsохФатру у Черкаськiй областi

86 вiд 06.,|2,2022

*Не

Щата реестрачii заяви

Пiдп ис,Щержавного кадастрового

реестратора

о**r, Mr*on.'PrP , 
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межах територiй територiаr[ьних гроNlад

з видачею витягу

,Щержавному кадастровому ресстратору

(Щержгеокаластр або найменування його

територiального органу)

найменування юридич ноТ особи)

1р ии" ,о".р запису в елиному державному лемографiчному peecTpi'(la

наявностi) /серiя (за наявностi) та номер паспорта фiзичноi особи.

яка через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилася
вiд прийняття номера)

(реквiзити документа, що посвiдчуе особу,

яка звернулася iз заявою

(назва докр,ента, номер та серiя (за наявностi), лата видачi),

до*рленrа, що посвiдчу€ повноваження дiяти вiд iMeHi особи)

(Miclte проживанrш фiзичноi особи /

мiсцезнаходження юриличноТ особи)

(контактний номер телефону)

,га

зАявА
про внесення вiдомостей (змiн до них)

до Державного земельного кадастру
Украiни "Про ,Щержавний земельний кадастр"до Закону

(змiни

ект Державного земельного кадастру,
якого вносяться вiдомсlстi:

розташування земельноi дi.тlянки :

вiдомостi:

до них) до .Щержавного

прошу внести
земельного

€ державний кордон Украiни;

€ землi в межах територii адмiнiстративнo-
територitlльноi одиницi ;

И землi в межах територii територiальноТ
громади;

€ обмеження у використаннi земель;

€ мелiоративну мережу;

€ складову частину мелiоративноТ мережi;

€ земельну дiлянку

ГУ Держrеокцастру у Черхаськiй областi

86 вИ 06.12.2022
о**r. мп*опr'Р"Ъб , 
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ий номер земельноТ л!лянки (за

i):

про iнший об'ект,Щержавного
го кадастру, щодо якого внOсяться

ocTr:

ви додаються*:
iя документа, що посвiдчуе особу;

пiя документа, що посвiдчуе повноваження
пiя документа про присвоення податкового

€
"ip;

До:
€кс
€кс
€кс
€д<
€дс
€pi
YKr
€д<
€еl
€pi

дiяти вiд iMeHi особи;
номера;

кументи, що пiдтверджують погодження з органом виконавчоТ влади, органом мiсцевого

)врядування, фiзичною, юридичною особою змiни цiльового призначення земельноi

ки у разi обов'язкового погодження такоi документацiт вiдповiдно до законодавства

TaJ

лiс
забезпечення виконання зобов'язання з вiлшколування втрат сiльськогс)сподарського"

подарського виробництва9 у виглялi гарантii у разi обов'язкового вiдшкодування

l втрат вiдповiдно до законодавства.
p*i .u"rо.ування норм стаТ*гi l21 Земельного кодексу Украiни в квадратi стави:ться

с вол "V",
IH ацiю про результати розгляду заяви прошу надати:

€р,
€д

tr

€у
€в

ументацш lз землеустрою;
ментацiя iз оцiнки земель;

ня .Щержгеокадастру про внесення вiдомостей
iни до,.Щержавного земеJIьного кадастру;

щодо демаркацii, редемаркацii, делiмiтацii державного кордону Украiни;
ний документ;

ння Верховноi Ради Украiни, органу виконавчоi влади, органу мiсцевого

врядування;

ня суду;
:енти, на пiдставi яких виникас вiдповiдне право суборенди, cepBiTyTy, iз зазначенням

паперовiй формi
ктроннiй формi на адресу:

Службова iнформаuiя

Реестрацiйний номер зшIви

Пiдпис заJIвника

Прiзвище, власне iм'я,
по батьковi (за наявностi)

,Щержавного кадастрового

реестратора

ГУ Дерхrеокадастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06.12.2022
о*.rr. Mr*on.'PrP

flaTa ресстрачiТ заяви
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Пiдпис .Щержавного кадастрового

ре€стратора

у випадку, перелбаченому пунктом l2l' Порялку ведення ,Щержавного земельного кадастру.

ГУ ДеРжrеохадастDу у Чорхаськiй областi

о*"" мп*оп,Рйб , 
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МП (за наявностi)

.,l

1ата 

подання зtlяви


