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ШФОРМАЦIЙtIА KAI,TKA АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
з дЕржАвноi рЕсстрАцti звмвлъноi дtлянки з видАчЕ

(назва алм iнiстративноТ послуги)
н послчг Голов

ння вних
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областi
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областi
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(найменування суб'екта надання послуги)

у Черхаськlй облетi

86 вiд 06.,l2,2022
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Iнформачiя про центр надання адмiнiст,ратlrвших послуг

l. l. Центр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy ЗвенигородськоТ м iськоI рали.
1.2. Цент наданнJl алмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTeTy BaTyTiHcbKoT MicbKoT рали.
1.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради.
1.4. Щентр надан}ul адмiнiстративних послуг
Катеринопiльськоi селищноi ради.
1.5. Цент надання адмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ MicbKoT ради.
1.6. Центр надання алмiнiстративних посJryг виконавчого
KoMiTery НабутiвськоТ сiльськоТ рали Корсунь-
Шевченкiвського району.
1.7. Цент надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy СелищенськоТ сiльськоТ рали.
1.8. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БужанськоТ сiльськоТ ради Лисянського району.
l,9. I-[eHTp надання апмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Лисянськоi селищноТ рали.
1.10. Щентр надання алмiнiстративних послуг ШполянськоТ

мiськоi ради об'слнаноТ територiальноТ громади.
l. l l. L\eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Матусiвськоi сiльськоТ рали.
l. l2. Щентр надання алмiнiстративних послуг Лип'янськоТ
сiльськоТ об' еднаноТ територiальноТ громали.

l , l 3, Щентр надання адмiнiсФативних послуг виконавчого
KoMiTery €pKiBcbKoT селищноТ ради.
2. l . l_{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчоrо
KoMiTery ГородищенськоТ MicbKoT ради.
2.2, Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTcry ВiльшанськоТ селищноТ ради.
2.3, Щентр надання адмiнiстративних послуг МлiТвськоТ

сiльськоТ ради Черкаського району.

Найменування центру надання

алмiнiстративних послуг, в якому
здiйснюеться обслуговування суб'скта

звернення
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3. l. ЩентР наданЕUt адмiнiстративних послуг у MlcTl

золотоноша.
3.2. []eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Гельмязiвськоi сiльськоТ рали.
3.3. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy НоводмитрiвськоТ сiльськоТ рали,
3.4. t]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

ком iTeTy П iшансr,коТ сiл ьськоТ рали,
3.5. t{eHTp надання алмiнiстративних послуг [рабiвськоТ

селишноТ рали.
З,6. ЦентР надан ня адм i н iстрати вн их послуг Вел и KoxyTt рс bKc,l t

сiльськоТ рали.
3.7. Центр надання адмiнiстративних послуг

KoMiTeTy ШрамкiвськоТ сiльськоТ рали.
3.8. L\eHTp надання адмiнiстративних послуг

виконавчого

вознесенськоi

сiльськоТ ради.
3.9. Цеrrгр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ЗорiвськоТ сiльськоТ ради.
4. 1 . Щентр наданЕя адмiнiстративних послуг ЧорнобаiЪськоТ

селищноI ради.
4.2. Цент надання адмiнiстративних послуг виконавчого

органу IрклiТвськоТ сiльськоТ ради
5.1. Центр наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery УманськоТ MicbKoT ради.
5.2, Цент надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ЛадиженськоТ сiльськоТ ради.
5.3, I-[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

ком iTeTy ПаланськоТ сiл ьськоТ рали.
5.4. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БучькоТ селищноТ ради.
5. 5. I_[eHTp надання адмiнiстративн их послуг ви конавчого

KoMiTeTy Бабанськоi селищноТ ради.
5. б. I-{eHTp надання адмiнiстратив них послуг вико навч о го

KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT рапи.
5. 7. I_{eHTp надання адмiнiстратив них послуг ви конавчо го

KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищноТ рали.
5.8. Щентр надан}ш адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery IBaHbKiBcbKoi сiльськоТ рали.
5.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг апараry

управлiння Тальнiвськот MicbkoT ради та iT виконавчого

KoMiTery.
5.10. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ЖашкiвськоТ MicbKoi рали.
5,1 |, Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БаштечкiвськоТ сiльськоТ рали,
5. l2. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

комiтету,Щм итруш KiBcbKoT сiльськоТ рали.
6. l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery МонастирищенськоТ м icbKoT рали.
7.1. Щентр наданнrl адмiнiстративних послуг м. Черкаси,

7.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Руськополянськоi сiльськоТ рали.
7,3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Леськiвськоi сiльськоТ ради.
7.4. Щентр наданнr{ адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery CaryHiBcbKoi сiльськоI рали.
7.5. I-\eHTp наданнJI адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy СтепанкiвськоТ сiльськоТ ра.пи.

7.6. Центр надання адмiнiстративних послуг

Червонослобiдськоi сiльськоi ради.
7.7. [{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

У Лержrsокцастру у Черкаськiй облrcтi

86 вiд 06.12,2022
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KoMiтeTy БудещанськоТ сiльськоТ ради.
7.8. I_[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy МошнiвськоТ сiльськоТ рали.
8. l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Кам'янськоТ MicbKoT рали,

8.2. l-[eHTp надан ня адм i нiстратив них пOслуг М ихайл i вс ькоТ

сiльськоТ рали.
8.3. Цент надання алмiнiстративних послуг виконавчоt,о

KoMiTeTy KaHiBcbKoT MicbKoT раltи
8.4. I_|eHTp надання адмiнiстративних послуг Степанецькоi

сiльськоi ради об' слнанот територiал ьнот громади,

8.5. I-(eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БобричькоТ сiльськоТ ради.
8.6. Цент надання адмiнiстративних послуг Лiплявськот

сiльськоТ ради.
8.7. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy СмiлянськоТ MicbKoT ради.
8.8. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БалаклеТвськоТ сiльськоТ рали,
8.9. I-[eHTp надання адмiнiстративних послуг PoTMicTpiBcbKoi

сiльськоТ ради.
8. l0. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг TepHiBcbKoi

сiльськоТ ради.
8.1 l. I_\eHTp надання адмiнiстративних послуг Березнякiвськоi

сiльськоТ ради
8. l 2. l |eHTp надання алмiн icTpaTr4BH их посjlуг Ч и гиринс ькоТ

MicbKoT рали.
8. l З. Щентр надання алмiнiстративних послуг Медведiвсько[

сiльськоi рал.и.

о*..r. Mrronr'P,iP
86 вiд 06.12.2022

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

|BaHa,4'l .

1.2,20250,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр-кт, Щружби 8,

|.з. 20214,Черкаська область, Звенигородського району, с,

Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.

1.4.2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул, Семена

Гризла, l2.
t.s. t9+oz, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкlвський ,

вул. Шевченка,42,
t,c. tq+zs, Черкаська область, Черкаський район, с, Набутiв,

вул. Щентральна. l 90/ l .

|-.,7. lg443, Черкаська область, Звенигоролський район, с,

Селище, вул. I_\ентральна, l7.
1.8. l9333, Черкаська область, Звенигоролський район, с,

Бужанка, вул, L(ентральна, l9.
t.q. tqзоо, Черкаська область, смт. Лисяt,tка, пл, Миру, З0,

1.10.20603, Черкаська область, м. Шпола, вул, Лозуватська,

59.
l . l l . 206З l, Черкаська область, Звенигоропський район, с,

MaTyciB, вул. Кравченка, 7.

l. l2. 20650, Черкаська область, Звенигоролський район, с,

Лип'янка, вул.Iвана Гончара, l/a.

1,13.20505; Черкаська область, смт. ерки, Звенигоролський р-

н., вул. В, Чорновола 2.

2. l. 19502, Черкаська область, м. Городище, вул,

Грушевського, l l.
z',i. tgszз,Черкаська область, Звенигородський район, смт

Вiльшана, вул, Шевченка, 190.

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

вул. ,Щанила Кушнiра, 67.

з.l. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул,

Мiсцезнаходження центу надання

адмiнiстративних послуг
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Незалежностi, l5.
3.2, lg,7\5,Черкаська область, Золотонiський район, с,

Гельмязiв, вул. l-I.ентральна, 1.

3.3. l97з4,'i.р*u.r*u область, Золотонiський район, с, IloBa

[м итрiвка,-вул, Чернишевського, l 9.

з.4. 19123, Черкаська область, Золотонiський район. с,

Пiщане, вул. Шеремета Руслана, 98А,

з.5. l980 l, Черкаська область, смт. .Ц,рабiв, вул, Гагарiна, l7,

3.6. 19854, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Великий XyTip, вул, Куничi, 10

3.,7. 198|2, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Шрамкiвка, вул. Незалежностi, l6.

3.8. t9zцt, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Вознесенське, вул. IJ,ентральна, 2l ,

з,9. l9740, Черкаська область, Золотонiський район, о"

Зорiвка, вул. Шевченка, 45

4,1. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул,

I-\ентра.пьна, l52.
4,2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с, lрклiТв,

вул. Соборностi,2.
s.t. zозоо, Черкаська область, м. Умань, вул, Горького,3216,

5.2,20з82, Черкаська область, Уманський район, с,

Ладижинка, вул, [lIкiльна, 2.

5.3. 20з00. Черкаська область. м. Умань. ву,л, Горького, J5а,

5,4. 20 l l4, Черкаська область, Уманський районл смт, [i;,,ки,

вул. I_[ентральна. 28.

5.5.2035l, Черкаська область, Уманський район, смт,

Бабанка, вул. Соборна, 30.

5.6.2000l, Черкаська область, м. Христинiвка, вул, Соборна,

30.
5.7.20100, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул, Шевченка,

9.

5.8.20l32, Черкаська область, УманськиЙ район, с, Iваньки,

вул. Iгоря Щербини, 35.

s.g. zодоt, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, l5,

5.10. 1920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул, Захисникiв

УкраТни, l9.
5.11. 19222, Черкаська область, Уманський район, с,

Баштечки, вул. Миру, 8.

5.12.203з2, Черкаська область, УманськиЙ раЙон, с,

,Ц,митрушки, вул. Петропавлiвська, l 9

6.1. l9l0l, Черкаськаобласть, м. Монастирище. вул,

Жовтнева. l.

| т, r. r8000. Черкаська область. м. Черкаси, вул. Благовiсна,

l l70.
,7.2. 196о2, Черкаська область, Черкаський район, с, Руська

Поляна, вул. Шевчен ка, 61 .

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

вул. I-{ентральна,53.
,|-.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, Червона

Слобода, вул. Соборна, 2/1.
,7,,7 

, 19622, Черкаська область, Черкаський район, с, Свидiвок,

вул. Шевченка, 17'7.

7.8. l9615, Черкаська область, Черкаський район, с, Мошни,

вул. М. Преснякова, lЗ.
8,1. 20800, Черкаська область, м. Кам'янка. вул, ГероТв

Майлану 37.

у Дерr(геохаастру у черкаськiй областl

86 вiд 06.12.2022
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8.2.20825, Черкаська область, Черкаський район, с,

Михайлiвка, вул. ГероТв Майлану. 27,

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

8.4. l 903 l, Черкаська область, Черкаський район, с, Степанrti,

вул. Тагiанесяна. l0.

B.s. tqоlд, Черкаська область, Черкаський раЙOн, с, Бобриuя,

вул. Щружби,4.
в.о.. rsбzо, Черкаська область, Черкаський район, с, Лiпляве,

вул. Щентральна, 2.

в.z. zoToo, Черкаська область, м. Смiла, вул, Незалежностi, 37,

8.8.2о,722, Черкаська область, Черкаський район, с, Балаклея,

вул. Незалежностi, 2.

B.g. zolzB,Черкаська область, Черкаський район, с,

PoTMicTpiBKa, вул. МихайЛiвська, l 8.

8.10.20726, Черкаська область, Черкаський район, с, TppHiBKa,

вул. I-(ентральна, 35.

в. t l. zoT+o, Черкаська область, Черкаський район, с,

Березняки, вул. Химичiв, lA.
8.12.2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул,

Б.Хмельницького, l9.
8. l 3. 20930, Черкаська область. Черкаський район, с,

Медведiвка, вул. Б. Хмельницького. 44в,

,, Iнформачiя щодо режиму роботи центру

надання адмiнiстративних послуг

l .l . Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6,00

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятнишя з 8.00 до l5.00
Субота, недiля * вихiдний
1.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7,15

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

Субота, недiля - вшхiдний

1.3. 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
1.4. Понедiлок, середа з 08,00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота,недiля вихiдний
1.5. Понедiлок. середа, четвер з 8.00 до l 7, l 5

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
l6. 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 16:00

П'ятниця з 8.00 до l5.00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний
l .8, Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08,00 до l6,00

Серела з 8.00 до 15.00

Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00

BiBTopoK з 8;00 до 20:00

П'ятниця з 8,00до l6.00
l . l0. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,30

середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00

четверг з 08.00 до 20.00
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Субота, недiля - вихiдний
t.l l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер. п'ятниllя з 08:00 до l6:00

Серела з 08:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний
t . l2. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 до l6,30

середа, п'ятниця з 08.00 до lб.00
четверг з 08.00 до 20,00

Субота, недiля - вlлхiдний

t. l з. Понедiлок, середа, четвер з 08,00 до l 7,00

BiBTopoK з 08,00 до 20.00

П'ятниця з 08,00 до 1б.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

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
2.3. 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
3.1. 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

3Э. 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.З. 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.,1. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7,00

П'ятниця з 8.00 дrо l5.45
Субота, недiля -- вихiдний
3.5. Понедiлок, середа, четвер з 8,00 до l7,15

П'ятниця з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00

Субота, з 9.00 до l3.00
Недiля - вихiдний
3.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6,30

Серела з 8.00 до 16.00

Четверг з 8.00 до 20.00

П'ятниця:з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до 16,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
3.8. Понедiлок- Il'ятttиця з 09,00 до l6,00

Субота, недiля вихiдний

3.9. Понедiлок - Четвер з 08,00 до l 7,15

l 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
4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00

Серела 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). Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l7,00

П'ятниця з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l 7,00

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 17.00

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 * вихiдний
5.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.9. Понедiлок, середа, четверг з 8,00 до l7,15

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
ГI'ятниця з 8.00, ло l7.00
Субота з 8.00 до l 5. l 5

Недiля - вихiдний
5. l 0. Понедiлок. Bi второк. середа,

| П'ят"ичr, субота з 08.00 до l5.00.

Четвер з 08.00 до 20.00
Недiля - вихiдний
5. l l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,

четвер з 08.00 до 17.00,

П'ятниця: з 8.00 до 16.00

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

четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
6. 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 - вихiдниl'i
7.1. Понедiлок, серела. п'ятнлtця з 08,00 до l7,00

BiBTopoK, четвер з 08,00 до 20.00

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

Четвер з 08.00 до 20.00
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Субота, недiля - вихiдний

7.3, Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08,00 до l6,00

BiBTopoK з 08,00 до 20,00

ёуОБ. ОВ.00 до r6.00 (прийом громадян до l3,00)

недiля вихiдний
i.Д. По".дiпок, BiBTopoK з 08,00 д0 lб,30

Сепеда, п'ятниця з 08,00 до l6,00

Й;;;, ЬВ.ОО 
^" 

20.00, субота, недiл_я-вихiднi днi

i.i. ПЬ""оiпок, BiBTopoK з 08,00 до l6,30

Сеоеда , п'ятниця з 08,00 до l6,00

;;;;;. ЬВ.ОО nb zo.oo, субота, недiля-вихiднi днi

7.6, ПЬнедiлок, середа, четвер з 08,00 до l7,00

BiBTopoK з 08.00 до 20,00,

П'ятниця з 8.00 ло l5,45

Субота, недiля вихiдний
7.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l 7, l 5

[I'ятниця з 08.00 до l6,00

счбота, недiля - вихiдний

т.8. Понедiлок з 08.00 до 20,00,

BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 оо 
l1,0лЧ,

П;;;;;;; . ов.оо'оо l6,b0, субота з 08,00 до l3,00,

недiля - вихiдний
Ь.ilпо"*дiпок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до 17:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний

B.]Z. поп"оiпок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний

В.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 -- вlлхiдний

Bi. Поп.дirок, вiв,горок з 08,00 до l6,30

середа. п'ятнllця t 08,00 до l6,00

четверг з 08.00 до 20,00

Субота, недiля - вихiдний

вЗ. по".дiпок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5

П'ятниця з 8:00 до 16:00

Субота, недiля -. вихiдний

Bi. по".дiпок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:l5

П'ятниrц з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
В.Т. По".дiпок, BiBTopoK, четвер з 9,00 до l6,00

Сепеда з 9.00 до 20.00

П'ятниця з 8,З0 до l5.j0
Субота, недiля - вихiдний

8З. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 до l6,30

середа, п'ятниця з 08,00 до l6,00

четверг з 08.00 до ]0,00

Субота, недiля - вrrхiдний

8.9. Понедiлок. BiBTclpoK з 08,00 до l6,30

середа, п'я1 ниll.я з 08,00 до l6,00

четверг з 08.00 до ]0,00

Счбота. недiля - вихiдний
в, t о. Понедiлок з 09.00 до 20,00

BiBTopoK- п'ятttиця з 09,00 до 16,00

Субота, недiля - вихiдний

В. t t . Поп.дiлок, 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
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8.12. Понедiлок, середа, четвер з 08,00 до l6,00, BiBTopoK з

09.00 до 20.00,

П'ятниця з 08.00 д0 l5.00

Субота, недiля - вихiдний
8.1З. Понедiлок, вiв,горок з 08,00 до l6,30

середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний

3.

Телефоrr/факс (ловiлки), адреса

електронноТ пошти та веб-сайт центу
надання адмiнiстративних пOслуг

l. l. Тел. (04740) 2206о, 22441,e-mail: zvenmiskrada@ukr,net,

веб-сайт: zven.gov.ua
i ). Тел.lбакс (Ъ+z+о) 6 -22-5 5, e-mail : vat_admincnap@ukr, net

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

l .4. Тел. iоц,lцz) 22601, e-mail: sr.kater.ck@ukr,net, веб-сайт

http ://katerynopil-rn iskrada. gоч, ча

t.j. тел. (rj+ujs) 24808, e-mail: rаdаJоrs@mаil,ru

1.6. Тел. iо+тзs) 3-0g-,1,7 , e-mail: tsnap-nadutiv-rada@ukr,net,

веб-сайт: https://nabutivska-gromada,gov,ua
l.T. T.n. (04)35) 2-01_03, e-mail: grоmаdа_спар@ukr,пеt, веб-

сайт: https://selyshenska. grоmаdа,оrg, ua

1,8. Тел. (04749) 64-4-4l, e-mail: buzh,_otg_cnap@ukr,net ,

http://buzhanska. grоmаdа.оrg.uа

t .q. тел. (0474916_2 j,46, 6-24-69, e-mai I : lysse l rada(lD u kr, net

l . l 0. Тел. (0474 l ) 2_0 l -39, e-mail: cnap-shpola(Qukr,net

1.1 l . Тел. iооз)zов l2З7, e-mail: tтаtusrэчrаdа@ukr,пеt, веб-

сайт; matusivska. grопlаdа-оrg.uа

1.12. Тел. 9-62-90, (068) 7600l34, e-mail:

lipianska.otg@gmail.com
t . t з. тел, Фц цzl 9_02- l 8, e-mail : srегkч@_ukr,пеt

2. l . Тел.(0а734) 2-0 l -82, e-mail: gor_crrap@ukr,net, веб-сайт:

http://gormrada. gov. ua

2.2.Тел. (047з4) 96160, (04734) 96181, e-mail:

чilshапаrаdа@ukr.пеt
2.3. Тел. (04734) 95-3_44, e-mail: mlyiv_otg@ukr,net

3.1. Тел. (047з7) 5-26-68, 5-22"75, веб-сайт _

http://zolotonosha.osp-ua.info, e-mai l : cnap*Zolotonosha@ukr,net

з.j. тел. (096) 6790s48, (09з) 6793087, e-mail:

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

http://novodmytrivsk. z-o lоrауоп, gov, uа

з.+. тел. (047i7) !)-74-з0, e-mail: pischane-tsnap(}ukr,net

3.5. Тел. 14738) j-05-8l. факс (4738) 3-05-tt l, е-

l mail: cnap rdа@ukr.пеt

l з,о. T"n. 
'tО+zЗбt 

96-63 l, e-mail: чhчtir_sr@ukr,пеt, веб-сайт:

l vhutirots.ors.ua

l з.т. T.nl (оi'тзв) qs-s-ц2, e-mail: rada-shr@ukr,net, веб-сайт:

l shramkivska-gгomada.gov.ua
l ;;. i;. (067") 685sO2ъ, e-mail: cnap,voznesenske@ukr,net, веб-

l саИт: voznesenske -gromada.gov,ua

l i.q. T.n. (04737) Zоtцв,е-mаil: zorivka_sr@ukr,net, веб-сайт:

l zогiчskа.srоmаdа.оrg,uа
l +. t. T.n.IO 4,7зg)221gз, e-mail: сhоrпоЬауsrаdа@ukr,пеt

l +.z. T.n. iоцтзql 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ukr,net, веб-сайт;

l htto:i/irkliiv-гada.oгg.ua
l s. i. T.n. ю4744) з-08-66, e-mail: uman-cnap@ukr,net

l !.Z. T.n. ioll аl1 9-12-42, g-,72-3l, e-mail; lаdigiпkаsr@ukг,пеt

l S.з. T.n. (068) 4747l l2, e-mail: admin,rda@ukr,net

l s.+. T.n. ю4147)j 1_4_85, e-mail: bukyotg(@ukr,net

l s.s. т.r. (041441g-52-42. e-mail: babanskasr@ukr,net

l s.b, T.n. (04745 ) ()0]5J. e-mail: гаdа0406 l -58]/ri rпеtа,uu
l__
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5.7, Тел. (0474s) 6- l 8_74, e-mail : mankivka_selrada@ukr, net

5.8. Тел. iоqв) ztяз tД9, e,mail: cnapivankivskaotg@gmail,com,

веб-саllт: ivanНvska, gromada.org.ua

5.9. Тsл. 0473 t 3,и,9 l, e,mail: talnivska, gromada,org,ua

5. l 0. Тел. (о47 41)6 l 1 45, б l 1 4 l, e-mail: ччkопсоmO l б@чkr,пеt

5.1 1. Тел. iодт+т) 95-4з1,09?,001_14_6l, e,mail:

bashtectrki@ukr.net
5. l 2, Тел. (оц,l цц) 9 6222, e-mai l : dmutnrshku _спар@ ukr, net

i.t. T.n. (tiаzцо) zst l8, e-mail: cnap-monteg@uk,net, веб-сайт:

monasýrysche.gromada. org.ua

i. i . т.".iо+т2)Ъ з -07-0 l, тЪл./факс: (о4,7 2) 36_0 1 _83, e-mai l:

спар_сhеrkаsу@чkr, net

1,2:f ел.(о47iйо,зз_З l, e-mail: гроl@i,ча, веб-сайт r-роl,сk,uа

7.3. Тел. {о4,72) з4э,692, (063) 479- l7- l6, e-mail

lesky.cnap@ukr.net, веб-сайт:httр: leski vska-gromada, gov,ua

7.4. iел.'Фl7D з4-26-98, e-mail: sagunivskarada@ukr,net,

офiчiйниЙ сайт: http://sagunivskaotg,org,ua. 
_

т.З. тел. (0472) 306532, e-mail: stepanki,rada@ukr,net л .

7. 6. Тел. io цt z\ 58662з, 586з92, e-mail : tsnap-sloboda@ukr, net

'7 :l . Т ел. io цl z) з 4о222, 3 40з2 l, e,mail : ЬчФаdа@чk, n_et

7. 8. Тел. iоцlz) 30-2 l -06, 30-25,40, e,mail: moshnuSR@ukr, net

8. l. Тел. iо+zзz) 61'7 8'7, e-mail: спарkаm@чkг,пеt, веб-сайт

hфs://kammiskrada. gov. uа

B.Z'. тел. (o4,1 32) g 84 42, e-mail : myh_si lrada@uk, пеt

8.3. Тел. (047з6) з,17_78, e-mail: kапiч_сhар@чkr,пеt

8,4. Тел. (04736) 964,24, e,mail: stepanci*otg_cnap@ukr,net,

веб-сайт - http://stepanecka.gromada,org,ua .

8.5. Тел. (047З6) 68225 , e-mail: ЬоЬryса_rаdа@чkr,пеt

8.6. Тел. iо+тзоi 93224,e-mail: silradaliplava@gmail,com, веб-

сайт http://liplyavska.gromada.org,ua
8.7. Тел. (04733) 4-2з-'7з, e-mail: dozvilniy@ukr,net

8.8. Тел. (04733) 93 442,e-mail: Ьаlаklеа_s_r@ukг,пеt , веб-

сайт: www,balak le i vskaotg.org.ua

l B.s. T.n. (04733) g-53-4"l,e,mail cnap,rotmistrivka@gmail,com

веб-сайт: rotm istгiчkа-grоmаdа. gov. ча

8,10. Тел. (096) 67499З 1, e-mail: ternivkacnap@gmail,com,

офiчiйний сайт: https://ternotg.org.ua

B.t t. тел. (0473з)'jt sl t,e-mail: berez,sekretar@gmail,com

8. l 2. Тел. iоцтз о) 2-8'7,28, e,mail : Chygyryn_mrada@ukr, net,

веб-сайт: chigirinskaotg.org.ua
8. l 3. Тел, (о4-zз о) g 5 -i-4 5, g 5 -2,g8, e-mail : mdsr2O l 5 @чkr, net

нормативнi акги, якими регламентуеться надания адмiнiстративнот послуrи

Стаття 24 Закону Украiни <tlpo !,ержавний земельний

кадастр)Закони УкраТни

Пункти l09, ll0, ll0-1, ll0-2, lll Порялку ведення

,щержавного земельного кадастру, затвердженого постановою

iiubir.ry MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня2012 р, Nч l05l

Розпорялження Кабiнету MiHicTpiB Ухраiни вlд

lб тавня 2014 р. Ns 523-р к.Щеякi питання надання

адмiнiстативних послуг органiв виконавчот влади через

центи надання адмiнiстративних послуг)

Акти Кабiнету MiHicrpiB Уt,lраТни

Акти чентральних органiв виконавчоI

влади

Акти мiсцевих органiв виксlнавчоi

облrcтi

0.6 86 вh 06.12.2022
0кина Микола вна , 

llll шl l lll lшlllll llшшlшll lшll lllпlilllI
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влади/органiв мiсцевого самоЕ}рядування

Умови отримання алмiнiстративноТ послуги

8.
пiдстава дlя одержання алмiнiстративнот
послуги

заява про державну ресстрачiю земельноI дiлянки

9.

Влперпний перелiк документiв,
необхiдних для отриманшl
алмiнiстративноТ послуги, а також вимоги

до них

l. Заява про державну ресстрачiю земельнот дiлянки за

формою, встановленою Порялком ведення ,Щ,ержавного

земельного кадастру, затвердженим постановою Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17 жовтЕя 2012 р, Ns l05l
(форма заяви додаеться)*
2. ,Щокументачiя iз землеустрою, що с пlдставою Для

формування земельнот дiлянки, в електроннiй..ф9рмi з

накJIаденим електронним пiдписом сертифiкованого

iнженера-землевпорядника, що базуеться на квалiфiкованому

сертифiкатi електронного пiдпису, з використанням

квалiфiкованоТ електронноТ позначки часу

3. Електронний документ
у разi коли вiдповiдно до закону подiл, об'сднання земельних

дiлянок здiйснюються за погодженням з органами виконавчот

влади, органами мiсцевого самоврядування, фiзичними чи

юридичними особами, до заяви про державну ресстрацlю
земельноТ дiлянки, сформованоТ в результатi полiлу або

об'сднання земельних дiлянок, також додаються документи,

що нzutежним чином пiдтверджують таку згоду

заява про державну ресстрачiю.земельнот дiлянки з доданими

документами пода€ться вiдповiдним сертифiкованим

iнжьнером-землевпорядником вiд iMeHi замовника з

використанням Сдиного державного вебпорталу електронних

послуг, у тому числi через веб-сторiнку ,Щержгеокаластру

10.

Порядок та спосiб поданIи документiв,
необхiдних дlя отриманнrI
адмiнiстративноТ послуги

Безоплатноll Платнiсть (безоплатнiсть) надання

алмiнiстративноТ послуги

12. Строк налання алмiнiстративноТ послуги
l4 каленларних днiв з дня ре€страчiТ вi.лповiлноТ заяви 1,

територiал ьному, ор ган i .Ц,ержгео каластру

---- -
l. ,Щ,окументИ поданi не в повному обсязi (вiлсутнiсть 

l

документа, ш9 пiдтвеРлжуе згоду ор1ану виконавчоl влади,. 
I

органу мiсцевого самоврядування, фiзичнот чи юрилично.t 
l

особи про подiл, об'еднання земельних дiлянок, з нотарlально 
l

засвiдченою справжнiстю пiдпису на такому документl - у 
l

разi, коли вiдповiдно до закону подiл, об'сднання земельних. 
l

дiлянок здiйснюються за погодженнJIм з органами виконавчоl 
l

ыIади, органами мiсцевого самоврядування, фiзичними чи 
l

юридш{ними особами) таlабо не вiдповiдають вимогам 
lзаконодавства l

2, 3находження в межах земельноТ дiлянки, яку 
I

передбачасТься зареестРувати, iншоТ земельноТ дiлянки аOо ii 
Iчастини 

_]

13.
Перелiк пiдстав для вiдмови у наданнi

адмiнiстативноi послуги

14.
Результат надання адмiнiстативноТ
послуги

витяг з,ц,ержавного земельllого кадастру про земельн}

лiлянку на пiл,гверл)кення лержавнот peccTparriT земельноi

дiля н ки

Рiшення про вiлмову у злiйсненнi лержавноТ peccTpaLtii

земельнот дiлянки

O*..ru мrrоп.'9йб

гудерхгвокадастру у Чвркаськiй облютi

86 вiд 06.12.2022, 
llш ill l illlilllll!шlllllllll lllll lll ill illll
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3а бажанням заявника видасться у. . 
паперовiй формi

;;;;;;" у заявi центром надання адмiнiстративних послуг

або надсилаеться в електроннiй формi з використанням

засобiв телекомунiкацiйного зв'язку на адресу веб,сторiнки

i.р*..о*чдч.rру,,u "*оо,дiй,",о"-о" 
подчlrп,,u"u"

*Форма заяви про державну реестрачiю земельнот дiлянки

наведена у додатку' до Типовот iнформачiйнот картки

апмiнiстративноТ послуги

Способи отримання вiдповiдi (результату)

Примiтка

15.

16.

про державну ре
вiдповiдно до Земельного коде

)льний кадастр)) прошу зарееструв

ашована за адресою: 
_

CipoulTaH О*."r. Мп*оп.',9rЪб

ГУ Дерхгеокада

86 вИ 06.
, 

llll lll l lll llllllllll

Додаr,ок
до Типовоi iнформаrtiйноТ картки 

.jr

адмiнiстративноi послуги з державноl

ре€страцii земельноi дiлянки
з видачею витягу

[ержавному кадастровому ресстраТоРУ

(Щержгеокаластр або найменування його

територiального органу)

прiзвище, власне ,* ,. йЪй*оui ,а (наявностi) фiзичноi осоOи

пu"*"fru*пя юридичноТ особи)

---Ф"д"r-"*Г;;"*р / 
"р,, 

*;""',"*"р* -

яка через cBoi релiгiйнi переконання

:

,,д" о" *Б-uс,-И пр и й нятгя н ом ера)

-;
---lр.*""," пооу-",u, що посвiдчус особу,

:

(назва ло*у*ffi*мер та серiя, дата вилачi),

та 
----------:--документа, що посвiдчус повноваження дlяти

вiд iMeHi особи)

----:--
",au,,,"*"T 

ження rоридич ноI особи)

(контактний телефон}

зАявА
естрацiю земельtlоi дiлянки
ксу }краfни та Закону Украfни кПро_,Щерт,т"_1:

ати земельну дlлянку площею гектарlв, яка

aтру у Чвркаськiй областi

12.2022

lllllllll lllll lll lll lllll
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iя докуrплента, що посвiдчус особу;

€ко iя докумеНта, що посвiдчус повtIоваження дiяти вiд iMeHi особи;

iя документа lrро присвоення податкового номера;

iя iз землеустроIlо;

Пiдпис заJ{вника

М.П. (за наявностi)

,Щата подання заrIви

,йГББч ПодастьсЯ окремО на кожнУ земельну лiлянку,

ГУ Дерхгеохцастоу у Черкаськiй облетi

86 вiд06,12.2022

)ДозаконУподiл,обоеднанняЗеМелЬнихДiлянокздiйснюютьсязапогодженняМЗ
виконавчоi влади, органами мiсцевого самоврядування, фiзичними чи юридичними

Службова iнформаlriя

Реостраuiйний номер заяви

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi за

(наявностi),Щержавного кадастрового

Пiдпис .Щержавного кадастрового

- 
llllшllilllшlllllll[[lшll lllll lll |ll lllll
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА АДМIШСТРАТИВНОi послуги
шо у вик

З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва адмiнiстративноТ послуги)

acтl

Го;lов

вного

iння

вного влlння

cTl

1.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг м. Черкаси.

2, l . I_|eHTp надання алм i н iстративн их послуг ви конавчого

KoMiTery ЗвенигородськоТ MicbKoT рали.
2.2. Цент надання адмiнiстративних послуг
Виконавчого KoMiTery BaryTiHcbKoT мiськоi рали.
2.3. Цент надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Шевченкiвськоi сiльськоТ рапи.
2.4. Щекгр надання адмiнiстративних послуг

КатеринопiльськоТ селищноТ ради.
2,5. Щентр надання адмiнiстративних послуг Корсунь-

ШевченкiвськоТ MicbKoi рали.
2.6. L[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery НабутiвськоТ сiльськоТ рали Корсунь-
Шевченкiвського району,
2.7. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Сел и щенськоТ сiльськоТ рали.
2.8, I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БужанськоТ сiльськоТ рали Лисянського району,
2.9. I-[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Л исянськоТ селищноТ рали.
2,10. I_[eHTp надання адмiнiстативних послуг
ШполянськоТ MicbKoT ради об'еднаноТ територiальноТ

фомади.
2.1 l. Щентр надання адмiнiстративншх послуг
виконавчого ком iTeTy MaTyciBcbKoT сiльськоТ рали,
2.12. Центр надання адмiнiстративних послуг

Лип' янськоТ сiльськоТ об'еднаноТ територiапьноi

громади.
2.13. Щентр надання адмiнiстативних послуг

виконавчого KoMiTery epKiBcbKoT селищноТ ради.

HI зЕм

1.г

Уп

Уп

Уп

1в

ого

6.

7.

8.

9.

3Уп

lння н

4у
(найменування суб'екта надання послуги)

Iнформачiя про центр надання адмiнiстративlIlлх послуг

ГУ Дерхrеокадастру у Чорlасьхiй областi

86 вiд 06.12.2022
о***. Mrron.'PrP

Найменування центру надання
iнiстративних послуг, в якому здiйснюсться

обслуговування суб'скта звернення

, 
llll lll l ill llllllll[[[lшll lllп lll ill llllI
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гу Дерхrеокцастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06,12.2022

3.1. [{ентр надання апмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ГоролищенськоТ MicbKoT ради.

3.2. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ВiльtuанськоТ селиtuноТ рали,

3,3. l_{eHTp надання алмiнiстративних посjlуг МлiiвськоТ

сiльськоi рали Черкаського району
4.1. I_[eHTp надання адмiнiстративних послуг у MlcTl

золотоноша.
4.2. I-[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ГельмязiвськоТ сiльськоi ради,
4,3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery НоводмитрiвськоТ сiльськоТ рали,
4.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ПiщанськоТ сiльськоТ ради,
4. 5. I]eHTp надання адм iнiстратив них послуг,Щрабiqс ькоТ

селищноТ ради.
4,6. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг

Великохутiрс ькоТ сiл ьськоТ рали.
4.7. I-[eHTp надаt,l ня алм i нiстративних послу г ви конавч о го

ком iTeTy Шрам KiBcbKoT сiл ьськоТ рали,
4.8. l {eHTp Hajlall ня алм i нiстративних l lосJ|уг

Вознесенс ькоТ сiл ьськоТ рали.
4.9. L{eHTp на/lання алмiнiстративних посJlуl, виконавчого

ком iTeTy ЗорiвськоI сiльськоТ рали.
5. l. I_\eHTp налання а.пмiнiстративних послуг

ЧорнобаТвськоТ селищноТ рали.
5.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

органу IрклiТвс ькоТ сiльськоТ ради
б.l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Уманськоi MicbKoT рали.
6.2. Цекгр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ рали.
6.3. [{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ПаланськоТ сiльськоТ ради.
6.4. I-1eHTp надан ня алмi нiстративних послуг в и конавчого

KoMiTeTy БучькоТ селищноТ ради.
6.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery БабанськоТ селищноТ ради,
6.6. I-leHTp надання адм i нiстративн их послуг ви конавчого

KoMiTeTy Христи HiBcbKoT м icbKoT рали,
6.7. l-\eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy MaHbKiBcbKoT сел ишноТ рали.
6.8. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery IBaHbKiBcbKoT сiльськоТ ради.
6.9. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг апарату

управлiння Тальнiвськоi MicbkoT ради та ii виконавчого

KoMiTery.
6.10. Цент надання адмiнiстративних послуг

виконавчого KoMiTery ЖашкiвськоТ MicbKoT ра.чи,

6.1 1. Щентр надання адмiнiстативних послуг

виконавчого KoMiTeTy БаштечкiвськоТ сiльськоТ рали,
6.12. Щентр надання адмiнiстративних послуг

виконавчого KoMiTery ,ЩмитрушкiвськоТ сiльськоТ рали,
7.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy МонастирищенськоТ м icbKoT рали.
8.1, l_(eHTp надання адмiнiстративних послуг м, Черкаси,

8.2. ЦенФ надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Руськополянськоi сiльськоТ рали,
8,3. Центр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

ком iTeTy Леськi вськоТ сiл bcbKoi рали,
8.4. |-{ентр tiада}{ня алмiнiстратtlвних послуI виконаt]ч()l,о

, 
llll lll l lll lllllшIшlllllllll lllll lll lll lllll
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KoMiTeTy СагунiвськоТ сiльськоТ ради.
8.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy СтепанкiвськоТ сiльськоi ради.
8.6. Щентр надання адмiнiстративних послуг

ЧервонослобiдськоТ сiльськоТ ради,

8.7. Центр надання адмiнiсФативних послуг викOнавчOг0

KoMiTeTy БудещанськоТ сiльськоТ рали,
8.8. L|eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy МошнiвськоТ сiльськоТ рали.
9.1. Цент надання алмiнiстративних послуг

KoMiTeTy Кам'янськоТ MicbKoT рали.
9.2. Центр надання адмiнiстративних послуг

МихайлiвськоТ сiльськоТ рали.
9.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг

KoMiTeTy KaHiBcbKoT MicbKoT рали

ви конавчого

ви конавчогt)

9.4. Центр надання адмiнiстративних послуг

СтепанецькоТ сiл ьськоI рали об' слнаноТ територ iал ьноТ

громади,
9.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БобричькоТ сiльськоТ ради.
9.6. Щентр надання адмiнiстративних послуг Лiплявськот

сiльськоТ рали.
9.7. I-{eHTp надан ня алм i н iстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy См iлянськоТ MicbKoT рали.
9.8. l-\eHTp надання адмi нiстративних послуг ви конавчого

ком iTeTy БалаклеТвськоТ сiл ьськоТ рали.
9.9. l-{eHTp надання адмiнiстративних послуг

PoTMicTpiBcbKoT сiльськоТ рали.
9. l 0. I-\eHTp надан ня адм i н icTpaTllвH их послу г

TepHiBcbKoT сiл ьськоТ рали.
9.1 l. Центр llалаFltlя алмiнiстратttвни\ посл} г

Березня Ki вс bKoi' с i.lr ьськоi' рали
9. l2. I-{eHTp надаIlня алмiнiстратtrвних послуг

ЧигиринськоТ м icbKoT рали.
9. l 3. Щентр надання адмiнiстрат1,1вних послуг

МедведiвськоТ сiл ьськоТ рали.

1.1 l, l8000, Черкаська область, м. Черкаси,

вул. Благовiсна, 170.

2.1,20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул,

Сошенка lBaHa,47.
2,2.2о250,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр-кт, Щружби

8.

2.з. 2о2l 4, Черкас ька область, Звенигородського району,

с. Шевченкове, Провулок [Iирогова, 2.

4.2.2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул,

Семена Гризла. l2.
2.5.19402, LIepKacbKa область, м, Корсунь-

Шевченкiвсr,кий . вул. [1,1евченка. 42,

2.6. |9425, Черкаська область, Черкаський район, с,

Набутiв, By;r. l_{ентральна, l90/ l .

2.1. lg443, Черкаська область, Звенигоролський район, с,

Селище, By.lr. L{ентральна, l7,
2.8. l9333, Черкаська область, Звенигородський район, с,

Бужанка, вул. l-{ентральна, l9.
z,g. tgзоо, Черкаська область, смт. Лисянка, пл, Миру,

з0.
2.10.20603, Черкаська область, м, Шпола, вул,

Лозуватська, 59.

2.| l, 2обзl, Черкаська область, Звенигоролський район,

l М iсцезнаходжен ня центру надання

алм iнiстративних послуг

о**r, Mn*onrJP'P

ГУ Держrеокцастру у Черхаськiй областi

86 вiд 06.,l2.2022, 
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с. MaTyciB, вул. Кравченка, 7,

2. l2. 2-0650. Черкаська об;lасть, Звенигоролський район,

с. Лип'янка, вyл.lвана Гончара, l/a,

2.13.20505, Черкаська область, смт, Срки,

Звенигоролський р-н., вул. В, Чорновола 2,

3. l. l9502, Черкаська область, м, Городище, вул,

Грушевського, l l.
з'.i. tg szз, Черкаська область, З венигородс ь к и й райо н,

смт Вiльшана, вул. Шевченка, l90,

3.3. l95l l, Черкаська область, Черкаський район, с,

Млiiв, вул. .Ц,анила Кушнiра, 67,

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

Незалежностi, l5.
4.2. |9,115,Черкаська область, Золотонiський район, с,

Гельмязiв, вул, l_{ентральна, l,
4.з,1g,lз4, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Нова,Щ,митрiвка, вул. Чернишевського, l9,

4.4. 19,72з, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Пiщане, вул. [Uеремета Руслана, 98А,

4.5. l980l. Черкаська область, смт, Щрабiв, вул, Гагарiна,

4.6. l9854. Черкаська облас,гь, Золотонiськиir pailtltt, с,

Великий Xyl,ip. вул. Куничi, l0
4.7. l98 l2, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Шрамкiвка, вул. Незалежносr,i, l 6,

ц.в. t9lцt,Черкаська область, Золотонiський район, с,

Вознесенське, вул. L{ентральна, 2l,
4.9. |g,740, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Зорiвка, вул. Шевченка, 45

s.i. rqяоо, Черкаська область, смт, Чорнобай, вул,

I_I,ентральна, 152.

s,z. tggso, Черкаська область, Золотонiський район, с,

IрклiiЪ, вул. Соборностi, 2.

6.1. 20300, Черкаська область, м, Умань, вул, Горького,

з216.
6.2.20з82, Черкаська область, Уманський район, с,

Ладижинка. вул. LlJкiльна, 2,

6.3. 20300, Черкаська область, м, Умань, вул, Горького,

35а.

6.4.20l l4. Черкаська область, Уманський район, cMr,

Буки, вул. [|еrrтральна, 28.

o.s. zозs t, Черкаська область, Уманський район, см l ,

Бабанка, вул. Соборна, 30.

6.6. 2000l, Черкаська область, м, Христинiвка, вул,

Соборна,30.
6,7,2bl00, Черкаська область, смт, MaHbKiBKa, вул,

Шевченка,9.
6.8. 20|32,Черкаська область, Уманський район, с,

Iваньки, вул. lгоря Щербини, 35.

6.9,2040l, Черкаська область, м. Тапьне, вул, Соборна,

l5.
6.10. l920l , Черкаська область, м, Жашкiв, вул,

Захисникiв УкраТни, l9.
6.||. 19222, Черкаська область, Уманський район" с,

Баштечки, вул. Миру, 8.

6.12.203з2, Черкаська область. Уманський район, с,

,Д,митруLuки. вул. 11етропавлiвська, l 9

7.1. l9l0l, LlepKacbKa область. м, Монастириlце, в\,л,

Жовтнева. l.
8, l. l8000, Черкаська область, м, Черкаси,

вул. Благовiсна, l70.
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8.2.1gбо2, Черкаська область, Черкаський район, с,

Руська Поляна, вул. Шевченка, 67,

в.з, tgоцо, Черкаська область, Черкаський район, с,

Леськи, вул. Щентральна, 53.

8.4, l9б44, Черкаська область, Черкаський район, с,

Сагунiвка, вул. Лесi УкраТнки, 7714,

8.5, l9632, Черкаська область, Черкаський район, с,

Степанки, вул. ГероТв УкраТни, l24,

8.6. l9604, Черкаська область, Черкаський район, с,

Червона Слобода, вул. Соборна, 2/l,
B.i. tgBzz, Черкаська область, Черкаський район, с,

Свидiвок. вул. lLlевченка, l77,

8.8. l96 1-5, Черкаська область. Черкаськиii райоtt, с,

Мошни, вул. М. Преснякова, lЗ,
9.1. 20800, Черкаська область, м, Кам'янка, вул, ГёРоiв

Майлану 37.
g,2. 20825,Черкаська область, Черкаський район, с,

Михайлiвка, вул. ГероrЪ Майлану, 27,

9.3. l9000, Черкаська область, м, KaHiB, вул, lllевченка,

49.
9.4. 1903 l, Черкаська область, Черкаський район, с,

Степанцi, Byrr. Тагiанесяна, l0,
9.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с,

Бобриttя, вул. Щружби, 4.

9.6.: l9020, Черкаська область, Черкаський район, с,

Лiпляве, вул. l-\ентрал ьна, 2.

9.7. 20700, Черкаська область, м, Смiла, вул,

Незалежност,i, 37.

9,8. 20,1 22, Черкас ька область, Черкаськи й райо н, с,

Балаклея. ву.lr. Неза,lежностi, 2,

9.9,20,126, черкаська область, Черкаський район, с,

PoTMicTpiBKa. вул. Михайлiвська, l 8,

9. l 0. 20726. Черкаська область, t{еркаський район, с,

l TepHiB*a, Byll. l_l.ентральна, 35.

l s. i r . 2O'l46, Черкаська область, Черкаський район, с,

l Б.р.r"r*", вул. Химичiв, lA.
l g. tz. 2090 l, Черкаська область, м. Чигирин, вул,

l Б.хr.по""цького, l9.
l s. rз. 209з0, Черкаська область, Черкаський район, с,

l Медведiuка, вул. Б. Хмельницького,44в,

l. l l. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08,00 до l 7,00

BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до 15.00

Недiля - вихiдt-tий

2.1. Понедiлок, середа, четвер з 8,00 до l6,00

BiBTopoK з t}.00 до 20.00

П'ятниця з 8.00 до l5.00
Субота. ttе;tiля ,- вихiдний
2Э. Понедilrок, вiв,горок, четвер з 8,00 до l7,15

Серела: з li.00 до 20.00

П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний

2З. Понедi",rок, BiBTopoK з 08.00 до l6,30

Середа, п'ятнt,tця з 08.00 до l6,00

Четвер з 08.00 до 20.00

Субота, недiля * вихiдний
2У. 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

86 вiд 06.12.2022
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2.5. Понедiлок, середа, четвер з 8,00 до l 7, l 5

BiBTopoK з 8.00 до 20,00

П'ятниtlя з 8.00до l6.00

Субота, недillя - вихiдний
25. 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
2Э. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00

П'ятниця з 8.00 до 15.00

BiBTopoK з 8:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний
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. Понелirrок. BiBTopoK з 08.00 до l6,30

середа, п'ятI]иця з 08.00 до l6,00
четверг з 08,00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний

Z.t t. понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до

l6:00
Серела з 08:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний
2.t2. 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, нелiля - вихiдний

l zjз. 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, (leTBep з 08.00 до 20,00

ГI'ятниця з 08.00 ло l6.00

Субота з 08.00 до l5,00
Недiля - вихiдrtиГл

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

3.3. 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
4.1. 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
4Э. Понедiлок. BiBTopoK, четвер з 8,00 до l7,1 5

Серела з 8.00 ло 20.00

П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, неJti-,lя вихirrний

4 j. Поне;rillок, BiBTopoK, четвер з 8 00 до l7,15

Серела з 8,00 до 20.00

П'ятниця з 8.00 до l6.00

ГУ Дерrкrеокадастру у Черкаськiй облатi

86 вiд 06.12.2022
, 
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Субота, недi;rя - вихiдний

4.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7,00

П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
4.5. Понедiлок, середа, четвер з 8,00 до l7,15

П'ятниця з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00

Субота, з 9.00 до l3.00
недiля - вихiдний
4.6. Гlонедiлtlк. BiBT,opoK з 8,00 до l6,j0
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
4Э. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до 16,30

Серела з 8.00 до 16.00

Четверг з 8.00 до 20.00

П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
4.8. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до l6,00

Субота, недiля - влтхiдний

4.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до l7,15

П'ятниця - з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5. l. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9,00 до l 6,00

П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - l5.00
недiля вихiдний
5.2. Понелi:rок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до

l6:00
Серела з 08:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний

6. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l 7: l 5

Серела з l3:00 до 20:00

П'ятниця з 8:00 до 16:00

Субота, нелiля - вихiдний
бЭ. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l7,00

П'ятниця з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
б.3. понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l7,00

П'ятниця з 08.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
бУ. 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. Понедi;rок, Bi в,горок,середа.

Четвер,п'ятltиця з 08.00 до l7.00

Субота, нелi.tlя -, вtrхiдний

бЗ. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8,00 до l 7, l 5

П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вtлхiдний

бJ. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,30

середа, п'ятниця з 08.00 до l6,00
четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
6.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,З0

середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четвер з 08,00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний

6,9. Понедiлок, середа, четверг з 8,00 до l7,15

Сiроштан О**r. Мп*оп.'9rЪб
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BiBTopoK з 8.00 до 20.00

П'ятниця з 8.00. до l7.00

Субота з 8.00 до l5,l5
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 1. Понедiлок, BiBTopoK, середа,

четвер з 08.00 ло 17.00,

П'ятниця:з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6. l2. Понедiлок, BiBTopoK, середа,

четвер, п'ятllиця з 08.00 до l7.00,

Субоiа, 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 Il:00 до l6;00
Недiля -вихi.цний

8, l. [lонедiлок, cepe,lta, 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. Понедi;rок, середа, четверг, п'ятниця з 08,00 до

l6.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00

Субоiа з 08.00 до l6.00 (прийоМ громадян ло l 3,00)

недiля вихiдний
8,4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30

Серела, п'яtтниtlя з 08.00 до l6.00
Чеiвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi

8.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30

Серела, п'ятttиl{я з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00. субота. нелiля-вихiднi днi

8.6. ПонелiлOк, середа. четt}ер з 08,00 до l7,00

BiBTopoK з 08.00 ro 20.00.

l П'ятниця з 8.00 до l5,45
Субота, недiля - вихiдний
8Э. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l 7, l 5

П'ятниця з 08.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
8.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,

BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7,00,

П'ятниця з 08.00 до 1б.00, субота з 08.00 до l3,00,

Недiля - вихiдний
9.1, Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9Э. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00

П'ятниця з 8;00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.З. Понедi'lrок. ссреда. четвер з 8,00 ло l6,З0

BiBTopoK з 8.00 ;Kl 20.00

П'ятниця: з 8.00 ;ro l5.]0
Субота, неltiля - вихiдний
9У. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,30

середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
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четверг з 08.00 до 20,00 
_

счбота. недiля - вихlднии

;ffi;;;;;о*, ,Jropb*, серода, четвер з 8:00 до l7:15

П'ятниця з 8:00 до 16:00

счбота, недiля - вихiдний

;.ffi;;;;;о*, ,Йороц середа, четвер з 8:00 до l7:l5

П'ятниця з 8:00 до l6:00

субота, недiля - вихiдний

;.1;;;;;;о*, uiu,opoK, четвер з 9,00 до l6,00

Сеоеда з 9.00 до 20,00

П'ятниця з li.З0 до l5,30

счбота. недiля - вихiдний

S.ъ. По".оiпок, BiBTopoK з 08,00 до l6,30

сеDеда. п'ятниця з 08,00 до l6,00

".r""р. 
з 08.00 до 20,00

счбота, недiля - вихlднии
q,'q. По".оiпок, BiBTopoK з 08,00 до l6,30

середа, п'ятниця з 08,00 до 16,00

u.iu.p. з 08.00 до 20,00 
_

1 Субота, недiля - ulr,ý"" 
лл лл

Субота, недiля - вихlдt{ии

я,tо. по".лiлок з 09.00 до 20,00

ЫЙро*- п'ятниця з.09,00 до 16,00

счбота, недiля - вихlднии

Б'il . ПЬ".^iлок. BiBTopoK з 08,00 до l6,30

середа, п'ятниця з 08,00 до l6,00
,-,.i".p. 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

i.ii. ПЬ".оiлок. BiBTopoK з 08,00 до l6,30

сеDеда, п'ятниця з 08,00 до l6,00

".i".p. 
з 08.00 до 20,00

веб-сайт: matusivska, gromada,org,ua

i.iZ-.i rn, 9,62,90, (06S) 7600 1 34, e-mail:

lioianska.otg@gmai l,com

; :i;: Т;;, iбiliz) g -oz, l8, e,mai l : srеrkч@чк,, net

1.1. Тел,(0472) 33-07-01, тел,/факс: (О412) 36-01,83, е-

mail : onap_cherkasy@uh,net
i.t. T.n. (МТ+О) 22060,2244l, e-mail:

zvenmiskrada@ukr,net, веб,сайт: zven,gov,ua

i.z. Т.п.lо*Йо+т+о) 6,22,5 5, e_mail:

vat аdmiпспар@чkr,пеt
i. j:i.". |Ъ;iiб РS-З -SB, e-mai l : silrada_shev@meta, ча

;.;. i;;. iОц;Дzi 2260|,e-mail: sr,kater,ck@ukr,net, веб-

сайт http ://kаtегупорi l-m iskrada,gov, ua

ili. i.ri tоотзi) z,iBoB, e-mail: Tada_kors@mail,ru

2.6. Тел. (04735) 3,09_77, e-mail: tSпар-паOчtlч-

;;;;a;r];"t, веб-сайт: https://nabutivska-gromada,gov,ua

).Z. Y*. tм7з5) 2_01,03, e-mail: gromada_cnap@ukr,net,

вео-сапт :'bttps ://selyshenska, grоmаdа,оцча

z.i. й". tоцilцg) вi,ц,цt е-йаil: buzh_otg_cnap@uk,net ,

httо://Ъчzh anska. grоm ada, оrg, ua

Z.g. Тел. (04?49) 6,2З-46,6-24-69, e,mall:

lvsselrada@ukr.net
;,iЪ:i;.iЙiД rl z,o r,З g, e-mail : спар-shроlа@чkr, пеt

;. i i, i;;. iооз)zов rzз7, e,mail: matusovrada@uk,net,

Телефон/факс (ловiлки), адреса електронноТ

пошти та веб-сайт центру надаННЯ

адмiнiстративних послуг

ГУ Держгеокцастру у Черкаськiй областi
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3. l . Тел.(047 З 4) 2-О | -82, e-mail : gоr_спар@ukr, net, веб-

сайт: httр://gоrmrаdа. gov.ua

3.2. Тел, (ОЦТЗ+) 96160, (04734) 96l8l, e-mail:

vi lshanarada(@ukr.net

3.3. Тел. (04i34) 95-3-44, e-mail: mlyiv_otg@ukr,net

4, l . l'ел. (047З 7) 5-26-68, 5-22-'7 5, веб-сайт -

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

cnap_zolotonosha@ ukr,пеt

ц.i]Т.r. (096) 679Ъ848, (09з) 679з087, e-mail:

gelmyazivsr(@ukr.net
+.З. i.n. (04737) 52496, веб-сайт

http://novodrnytrivsk.zolorayon, gоч,ча_

;.; i.;. Q47i7) 9-7 4-ЗО,е-mаil: pischane-tsnap@ukr,net

ц.S. тел. i+тзв) з-оs_вl, факс (4738) З-05-8l, е_

mail: cnap_rda@ukr.net
Ц,i, i.". ?0ЦТЙ qО-ОЗ t, e-mail: vhutir_sr@ukr,net, веб-

сайт: vhutirotg.org.ua
д.i. т."_ (04is)Ь9-5-42, e-mail: rаdа-shr@чkr,пеt, веб-

сайт: shramkivska-gromada,gov,ua
Ц.В. Т.". (067) бS5ý026, е-mЪil: cnap,voznesenske@ukг,net,

веб-сайт: voznesenske -gromada,gov,ua

l +.s. i.;. со 41з,7)2u46:е-mаil: zоriчkа_sr@ukr,пеt, веб-

сайт: zоriчskа.чгоrrtаdа.огg,uа
i. i. т.". (0473Ъ) 12'79з, e-mail: сhогпоЬаумаdа@ukr,пеt

S.Z. т.". iо+zзs) 55l83, e-mail: irkl,tsnap@ukr,net, веб-

сайт: http:i/irkli iv-гada.org,ua

i. i. т.". (о4144) 3_0s-66, e-mail: чmап-спар@ukr,пеt

O,Z. T.n. iоцт++) 9-,72,42,9"l2-Зl, e-nrail:

ladiginkasr@ukr.net
;r.ъ". (Й) +тцтt l2, e-mail: admin,rda@ukr,net

Й,+, T.n. iоцz+т) 3l -4-85, e-mail: bukyotg@ukr,net

й,S. T.n. iоцт++) 9 -52,42, e-mail : babanskasr@ukr, net

й.о. T*n. iо+тцsi 60254,e-mail: rada0406l582@meta,ua

6.7. Тел. (04748) 6-118-'74, e-mail:

mankivka selrada@ukr.net
6.8. Тел. (098) 7193149, e-mail:

cnapivankivskaotg@gmail,com, веб-сайт:

ivankivska. grоmаdа,оrg,uа

6.9. Тел. оiтз t з-оц_Sl, e-mail: talnivska,gromada,org,ua

6.10. Тел. (04747) бl l45, бl l4l, e-mail:

чukопсоm0l6@ukг.пеt
о. i i. i.n. (04171) 95-4з l , 097-00l _ l4-6 l , e_mail:

bashtechki@ukr.net
6.12. Тел, (04744) 96222, e-mail:

dmutrushku_cnap@ukr, net

l ;.;. i;;. 1oл+О) Й r l8, e-mail: cnap-monteg@ukr,net, веб-

сайт: mопаstуrуsсhе.grоmаdа,оrg,uа
i. i . Т.".tО+Тii з з -от--о t, тел,/факс: (041 2) 3 6-0 1 -83, е-

mail: cnap_cherkasy@uk.net
d.i. T*.tbTu z) зо-iз-з l, e-mail: rpol@i,ua, веб_сайт r-

pol.ck.ua
I.r. +;;. (0472) з4з,692,(06з) 479_17-]6, e-mail

i.rKy..nuiPukr.net, веб-сайт;httр: leskivska-

gromada.gov.ua
Е.;. i;. iОцl zl З4-26-98,е-mаil: sagunivskarada@ukг,net,

офiчiйний сайт: http://sagunivskaotg,olq,uu,,

8З. Т.". (0412) з06532, e-mail: stepanki,rada@ukr,net

8.6. Тел. io+Tz) 58662з,586З92, e-mail: tsnap-

sloboda(r}ukr.net
i.T. т.п.iоцт 2) з4о222,34032l, e-mail: budrada@ukr,net

0.6
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8.8. Тел. (0472) 30-2 1-06, З0-25-40, e-mail:

moshnuSR@ukr.net
q.i - T.n. (о7тзz) бl'78'7,е-mаiI: спарkаm@ukr,пеt, веб-

сайт https://kam m iskrada.gov, ua

9.2. Тел. (047з2) 98442, e-mail: myh_silгada@,ukr,net

q.3. T.n. iодтзо) 3_17-78, e-mail: kапiч_сhар@ukr,пеt

9,4. Тел. (04736) 96-4,24, e-mail:

stepanci_otg__cnap@ukr.net, веб-сайт -
http://stepanecka. gгоmаdа,оrg,ча
q. !l i.".' tОЦ Ъ ФЪS22 5, e-mai l : ЬоЬryса_rаdа@чkr, net

q.O. т"r. iо+zз о) 9з224, e-mail : silradaliplava@gmail,com,

веб-сайт http://l i plyavska. grоmаdа,оrg,ча . л
9.?. Тел. tоjтзз j 4-zз-lз,е-mаil: dozvilniy@ukr,net

9.8. Тел. iоцтзз) 9З 44Т,e-mail: balaklea_s_r@ukr,net,

веб-сайт:www. balakle ivskaotg,org, ua

9.9. Тел. (04?З3) 9-53-47, e-mail

cnap.гotmistrivka@gmail.com веб-сайт: rоtm istrivka-

gromada.gov.ua
Б. to. T.n](oS 6) 614ggзl, e-mail: teгnivkacnap@gmail,com,

офiчiйний сайт: https://temotg,org,ua

9.'l l, Тел. (047]3) g'7 5'7 l,e-mail: Ьеrеz,sеkrеtаr@gmаil,соm

9.12. Тел. (04730) 2,8'7-28, e-mail:

Сhуgуrуп_iПгаdа(i)ukr,пеt, веб-сайт: chigirinskaotg,oгg,ua
q. rЪ] ТЁл. tО+730) 95-3-45, 95-2-98, e-mail:

mdsr2015@ukr.пеt

нормативнi акги, якими регламентуеться надаltllя адмiнiстративноi посJIугIr

стаття 28 Закону Укратни <про ,щержавний земельний

кадастр)Закони УкраТни

Пункти бg-,75, 
,l,|-79, 101-103 Порялку ведення

[ержавного земельного кадастру, затвердженого

nb.ru"o"oro Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17 жовтня

2012p. Ne 105l
Гоrпор"о*."", Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни

вiд lб травня 2014 р. Nч 523-р к,Щ'еякi питання надання

адмiнiстративних послуг органiв виконавчот влади через

центри надання алм i нiстративних послугD

Акти Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

Акти чентральних органiв виконавчоТ влади

Акти мiсцевих органiв виконавчоi

влади/органiв мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

заява про внесення ло Щержавного земельного кадастру

вiдомостей (змiн ло них) про обмеження у використаннl

земель

Пiдстава дIя одержання адмiнiстративноi

послуги

l, Заява про внесення до ,щерхсавного земельного

кадастру вiдомостей (змiн до них) за формою,

,arчпЙ.поо Порялком ведення ,Ц,ержавного

земельного кадастру, затвердженим постановою

iЙаl;;rу Мiнiстрiв'УкраТни вiд l7 жовтня 20l2 р,

Ns l05l (форма заяви додаеться)*

2.,Щокументашiя iз землеусФою, яка згlдно

Вичерпний перелi к документiв, необхiдн их д,гlя

оФимання алмiнiстративноТ послуги, а також

вимоги до них

ГПбБlrБЙЙтру у Черкаськiй облатt

86 вiд 06,12.2022
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ГУ Дврхrоокадастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06.,t2.2022

з пунктом l02 Порялку ведення ,ц,ержавного земельного

кадастрУ, затвердженОй по",u"о"Ою Кабiн.ету МiHicTpiB

УкраТни вiл l7.10.20l2 Ns l05l, с пiдставOю для

BHeceHHrl до .Ц,ержавного земельного кадасту вiдомостей

про TaKi обмеження, а саме: схеми землеусФою l

технi*о-економiчних обгрунтувань використання та

охорони земель апмiнiстративно-територiаllьних

одиниць; комплекснi плани просторового розвитку

,.p"""pili територiальних фомаД, генеральнi плани

населенихПУнктlВ,детальнiпланитериторiй;проекти
землеустрою щодо органiзачiТ i встановле,"1 

_Yл']
теритЬрiЙ природно-заповiдного фонду та lншого

природоохоронного призначення, оздоровчого,

рЬкреачiИного, iсторико-культурного,

лiсогосподарського призначення, земель водног9 фон|У

та водоохоронних зон, обмежень у використаннl земель

та ii режимоутворюючшх об'ектiв; проекти землеустрою,

шо iабезпечують еколого-економiчне обгрунтування

сiвозмiни та впорядкування угiль; проекти землеустрою

шодо вiдведенlrя земельних дiлянокi технlчна

документашiя iз землеустрою . щодо встановлення

(вiлновлення) меж земельнот дiлянки в HaTypi (на

MicueBocTi;; iнша документачiя iз__ землеустрою

вiдповiдно до cTaTTi 25 Закону УкраТни кПро

зiп.у."рiИ,>; поговiР; рiшення супу; р9!очi проекти

землеустрою; проекти .Ъ"ор,"о територiй та об'сктiв

пр"рооrЁоuпо"iд"о.о фондуl технiчна о"-у",1т]:.. 
::

землеустрою щодо iнвентаризачii земель; технlчна

дЪ*уЙ"iuцiя iз землеустою щодо.резервуванн1 1T"ii
Йя'заповiдання територiй та об'ектiв;. матерiали, за

якими вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент

Тх розроблення, здiйснювалося встановлення обмежень у

,"*op"aru"ri земель, визначениХ вiдповiдно до Закону

Украiни кПро охорону культурноТ спадщини) i

встановлених частиною сьомою cTaTTi 4,7 Закону

УкраТни кПро землеустрiй> л:л."чбр.ч""я 
чинностi

ы;;;; VкрЬiни вiд 2Ъ квiтня 202l р, Nэ l423-IX <Про

внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни

щодо вдосконаленllя системи управлiння та лерегулячii у

сферi земельних вiдносин> (у разi коли з таких

матьрiалiв неможливо встановити дiйснi межi зазначених

об"a*a"", TaKi вiдомостi вносяться до ,Ц,ержавного

земельного кадастру на пiдставi науково-проектнот

докрлентачiт у сферi охорони кульryрнот спадщини,

перЬлбачепоТ 
- 

Законом УкраТни кПро охорону

кульryрнот спадщини), а до ij; розробпення - технiчнот

пькуллjнтачiт iз землеустрою щодо встановлення меж

режимоутворюючих об'iктiв кульryрноI :Tчii]}
До*у"a"rччiя iз землеустрою,. технiчна. документацlя з

оцiнки земель в елёктроннiй формi засвiдчуються

шшяхом накладення електронного пiлпису

септифiкованого iнженера-землевпорядника, що

О*у.rr., на квал iфi кованому сертифiкатi..,п,*,р,1:_о:
пiдпису, з використанням квалiфiкованот електонноl

позначки часу

3. Електронний локумент

заява разом з локументацiею iз землеустрою uqo

технiчною документачiсю оцiнки земель в електроннiй

формi, електронним документом надсила€ться в

CipotlTaH О**r. Mn*onu'9,iР

Порялок та спосiб подання документiв,

необхiдних дJlя отимаЕня алмiнiстративноТ

послуги

, 
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електроннi й форм i засобам и телекомунi кацiй ного зв' язку

з використаtlням електронного пiдпису, що базусться на

квалiфiкованому сертифiкатi електронного пiдпису, чи

iншого €rльтернативного засобу електронноТ

iдентифiкацiт особи з використанням €диного

державного вебпорталу елекФоннж послуг, у тOму

числi через веб-сторiнку,Щержгеокапастру
ПоданнЯ заяви прО внесення вiдомостей ло ,Щержавного
земельного кадастру рttзом iз документацiею iз

землеустрою чи документацiсю iз оцiнки земель

здiйснюеться розробником такот документацiт, якщо

iнше не встановлено договором на виконання робiт iз

землеустою чи оцiнки земель

9.
Платнiсть (безоплатнiсть) надання
адм iнiстативноТ послуги

Безоплатно

12. Строк налання алмiнiстративноТ послуги
14 робочих лнiв з дня ре€страцiТ вiдповiдноТ заяви у
територiальному органi,Щ,ержгео каластру

13.
Перелiк пiдстав для вiдмови у наданнi
адмiнiстративноТ послуги

l) обмеженНя згiднО iз законоМ не пiдlягас лержавнiй

ресстрацiТ;
2) iз заявою про державну реестрацiю обмеження у
використаннi земель звернулася ненaulежна особа
(лержавна реестрачiя обмеження у використаннi земель

здiйсшосться на пiдставi зzlяви: власника земельнот

дiлянки, користувача земельноТ дiлянки лержавноТ чи

комунальноi власностi або особи, на користь якот

встановленi обмеження, - щодо обмеrкень, якi

стосуються використання певноТ земельноТ дiлянки;
органу виконавчоТ влади, оргашу мiсцевого

самоврядування, рiшенням якого затверджена

локументачiя iз землеустрою, яка е пiдставою для

внесеннЯ вiдомостей про чi обмеження до ,Щержавного
земельного кадастру. - щодо iнших обмежень);

3) поланi документи не вiдповiдають вимогам законiв та

прийнятих вiдповiдно до них нормативно-правових
aKTiB, документацiТ iз землеустрою та мiстобулiвноТ

документачiТ;
4) змвлене обмеження вже зареOстоване

|4. Результат надання адмiнiстративноТ послуги
Витяг з ,Щержавного земельного кадастру про обмеження

у використаннi земель або рiшення про вiлмову у
лержавнiй ресстрачiт обмеження у використаннi земель

t5. Способи отриманш вiдповiдi (результаry)

Надсилаеться заявниковi в електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку на вказану у заявi про

BHeceHHJl вiдомостеЙ (змiн ло них) алресу електронноТ

пошти або з використанням единого державного
вебпорталу електронних послуг, у тому числi через веб-

cTopiHKy !,ержгеока.частру, або вида€ться заявнику
(уповноваженiй особi заявника) центром надання

адмiнiстративн их послуг

1б. Примiтка

*Форма заяви про внесення вiдомостей по .Ц,ержавного

земельного кадастру наведена у додатку до

IнформачiйноТ картки алмiнiстративноТ послуги

CipoulTaH O*.rru Мп*опч'9rЪб

ГУ Дерхгеокадастру у Черкаськiй областi
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,Щодаток
до Типовоi iнформачiйноi картки

адмiнiстративноi послуги державна

реестрачiя обмежень у використаннi

земель з видачею витяry

,Щержавному кадастровому реестратору

Шер*.."""д"стр або найменування його

територiал ьного органу)

найменування юридичноТ особи)

;;;ь;;irr;ърiя(за нйноiтi) та номер паспорта фiзшчноi особи,

яr.аБрез с"о', рФ, i гй н i пе ре ко нання вiдмовилася- 
вiд прийняття номера)

Фе-вiзитrдокументц що посвiдчус особу,

яка звернулася iз заявою

Гмiiце проживання фiзичноТ особи /

мiсцеiнаходження tоридич нот особи)

(контактний номер телефону)

зАявА
про внесення вiдомостей (змiн до них)

до Державного земельного кадастру

до Закону Украiни .'про 
.щержавний земельний кадастр" прошу внести

(змiни до них) до ,щержавного земельного

скт Державного земельн()го кадастру, € державний кордон Украiни;

€ землi в межах ,територii адмiнiстративно-
територiаль н оТ одtиницi ;

€ землi в межах ,l,ериторiТ територir}льноi
громади;

И обмеження у використаннi земель;

€ мелiоративну мережу;

€ складову частину мелiоративноi мережi;

якого вносяться вiдомкrстi:

о*r.r, Mn*onu'P,iР

гу Дерlкгоокадатру у ЧеDкаськiй областi
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вiдповiдно

про:
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€ земельну дiлянку

Mi розтtlшування зем9льноi дiлянки:

Iнш вiдомостi:

к й номер земельноТ дiлянки (за

Harl

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

l:

ви додаються*:
пiя документа, цо посвiдчус особу;

пiя документа, що посвiдчус повноваження дiяти вiд iMeHi особи;

iя документа про присвоення податкового номера;

кументацiя iз землеустро,ю;

уruентачiя iз оцiнки земель;

ення.щержгеокадастру про внесення вiдомостей (змiн до них) про державний кордон

аiни до,Щержавного земельного кадастру;

кументи щодо демаркачii, редемаркацi1, делiмiтацii державного кордону УкраiЪи;

ктронний докуIч!ент;
rення Верховноi Ради УкраiЕи, орг.шу виконавчоi влвди, органу мiсцевого

До
€к
€к
€к
€д
€д
€р
Ук
€д
€с
€t

€
€
€

врядування;
ip;

шення суду;цчlrrl,r vJлJ 
'

*у".пrй, на пiдставi яких виника€ вiдповiдне право суборенли, cepBlTyTy, lз

"uarr"" 
земельноi дiлянки, на яку поширюсться вiдгtовiдне речове право;

менти, що пiдтверджують погодження з органом виконавчот влади, органом мlсцевого
_ _а

"*" у разi обов,язкового погодження такоI докр{ентачii вiлпов.iо": 
1"_ 

,л1":"j1::":
забезпечення виконання зобов'язання з вiдшкодування втрат сiльськогосподарського,

виробництВоо у вигJIядi гарантii у разi обов'язкового вiдшкодування

вол "V".
I iю про результати розгляду зtUIви гIрошу надати:

паперовiй формi
електроннiй формi

Службова iнформачiя

Реестрачiйний номер зЕlяви

Пiдпис заявника

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

.Щержавного кадастрового

реестратора

зазначенням

п
си

€
€

гу Двржrеохадастру у Чеокаськiй облатi

86 вiд 06.'12,2022
о***. Mr*onr'9,iР
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Пiдпис .Щержавного кадастровOг0

реестратора

у випадку, передбаченому пунктом l21l Порядку ведення ,ц,ержавного земельного кадастру,

у Черхаськiй областi

86 вiд 06.12.2022

шФорМдцIЙнд кдрткд ддмIшСтрдтивноi послуги

(назва адмiнiстративноТ послуги)

, 
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МП (за наявностi)

fruru пооч"ня зtulви
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у Черкаськiй 0блетi
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Iнформачiя про центр надання адмiнiстративних послуг

1.1. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Звенигородськоi MicbKoT ради,

1.2. Центр надання адмiнiстративних послуг Виконавчого

KoMiTery BaTyTiHcbKoT мiськоi рали,

1.3. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради,

1,4. Центр надання адмiнiстративних послуг

КатеринопiльськоТ селищноТ ради,
1.5. t{eHTp надання адмiнiстративних послуг Корсунь-

ШевченкiвськоТ MicbKoT ради,
1.6. Цеrгр наданнrI адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Набутiвськоi сiльськоТ рали Корсунь-

Шевченкiвського району,
1.7. Щентр надан}ш адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Селищенськоi сiльськоi ради,

l,8. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

*""йrу Ъу*анськоТ сiльськоТ ради Лисянського району,

1.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛисянськоТ селищноТ ради,

l. l 0. Щентр надання адмiнiстративн}rх послуг Шполянськот

Micbkoi' ради об'еднанот територiальнот громади,

1.1 l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy MaTyciBcbKoT сiльськоТ рали,

l. l2. L{eHTp надання адмiнiстративних послуг Лип'янськоТ

сiльськоТ об' сднаноТ територiальноТ громали,

l r,rз. L[eHTp налання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy epKiBcbKoT селишноТ ради,
2.1. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ГородищенськоТ MicbKoT рали,

2.2. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Вiл ьшанськоТ селищноТ ради,

2.3. Щентр наданrш адмiнiстративних посJryг МлiiЪськоi

сiльськоI ради Черкаського району,
3.1. Центр надання адмiнiстративних послуг у MlcTl

3олотоноша,
3.2. Цент надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Гельмязiвськоi сiльськоТ ради,

3.3. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Новолмитрiвськоi сiльськоТ рапи,

3.4. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

Найменування центру надання

адмiнiстративних послуг, в якому

здiйсшоеться обслуговування суб'скта
звернення

, 
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KoMiTery Пiщанськоi сiльськоТ ради.
3. 5. Щешр надання адмiнiстративних послуг,Щрабi вськоТ

селищноi ради.
3.6, Щентр наданнJI адмiнiстративних послуг Вел и KoxyTipcbKoT

сiльськоТ рали.
3. 7. l_(eHTp надання адмi нiстративних послуг викOнавчOг0

KoMiTeTy ШрамкiвськоТ сiльськоТ рали.
3.8. I-\eHTp надан ня адмiнiстративн их послуг Вознесе нськоТ

сiльськоТ рали,
3.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЗорiвськоТ сiльськоТ ради.
4. l . Цент наданшI адмiнiстративних послуг ЧорнобаiЪськоТ

селищноТ ради.
4.2. Цент надання адмiнiстративних послуг виконавчого

органу IрклiТвськоi сiльськоТ ради
5.1. Центр надання адмiнiстративних посJryг виконавчого

KoMiTery УманськоI MicbKoT ради.
5.2. Цеrпр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Ладихенськоi сiльськоi ради,
5.З. Щентр наданшI адмiнiсцатrтвних послуг виконавчого

KoMiTery Паланськоi сiльськоТ ради.
5,4. L\eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery БучькоТ селищноТ ради.
5.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery БабанськоТ селищноТ ради.
5.6. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT рали,
5.7. I-[eHTp наданнrI адм i нiстратив н их послуг ви конавчо го

KoMiTeTy МанькiвськоI селищноТ рали.
5.8. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery IBaHbKiBcbKoi сiльськоТ рали.
5.9. Центр наданнrI адмiнiстративних послуг апарату

управлiння Тапьнiвськот MicbkoT рали та ii виконавчого

KoMiTery.

l s.to. ЦенФ надання адмiнiсФативню( поспуг виконавчого

KoMiTery ЖашкiвськоТ MicbKoT ради.
5.1 l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Баштечкiвськоi сiльськоТ рали.
5. l 2. Щентр надання адмiнiстративнLrх послуг виконавчого

KoMiTery,Щ,митрушкiвськоТ сiльськоТ рали,
б.l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy МонастирищенськоТ MicbKoT рали,
7.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг м, Черкаси,

7.2, Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy РуськополянськоТ сiльськоТ рали,
7.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛеськiвськоI сiльськоТ ради,
7.4. Щентр надан}ш адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Сагунiвськоi сiльськоТ ради.
7.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоТ ради,
7.6. Цент надання адмiнiстративних послуг

Червонослобiдськоi сiльськоТ ради.
7.7. Щентр наданrUI адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery БудещанськоТ сiльськоТ ради,
7.8. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery МошнiвськоТ сiльськоТ ради,
8. 1, I-(eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Кам'янськоТ MicbKoT рали.
8.2. Цент надання апмiнiстративних послуг Михайлiвськот

сiльськоТ рапи.

о**r. Mr*onr'9rР
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8.з. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy KaHiBcbKoT MicbKoT ради

8.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг Степанешькот

с iл ьс ькот рали об'сднанот теритtlрiал ьнот громади,

8.5. Центр надан ня адмi HicTpaTylB н их посJlуг ви конавчого

KoMiTeTy БобриrrькоI сiльськоI рали,

8.6. Центр надання адмiнiстратлtвних послуг Лiплявськот

сiльськоТ ради.
8.7. Щентр наданюI адмiнiстратl{вних послуг виконавчого

KoMiTery СмiляlrськоТ MicbKoT ради,
8.8. L\eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БалаклеiЪськоТ сiльськоТ ради,
8.9. I-\eHTp надання адмiнiстративних послуг PoTMicTpiBcbKoi

сiльськоi рали.
8. 1 0. I-teHTp надання адмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT

сiльськоТ ради.
8. l l. l-\eHTp надання адмiнiстративних послуг Березнякiвськоi

сiльськоi рали
8. l2. Щентр надання адмiнiстратrlвних послуг ЧигиринськоТ

MicbKoT ради.
8. l 3. l-{eHTP наланнЯ алмiнiстративних послуг МедведiвськоТ

сiльськоТ рали.

l. l . 20200, Черкаська облас,ть, м, Звенигородка, вул, Сошенка

IBaHa, 47.
1.2, 20250,Черкаська область, м, BaTyTiHe, пр-кт, Щружби 8,

|,з, 2о214,Черкаська область, Звенигородського району, с,

Шевченкове, Провулок Пирогова, 2,

l .4. 2050 l , Черкаська область, смт, Катеринопiль, вул, Семена

Гризла, 12.

t.s. tgaoz, Черкаська область, м, Корсунь-Шевченкlвський ,

вул. Шевченка,42.
1.6. l9425, Черкаська область, ЧеркаськиЙ район, с, Набутiв,

вул. Щентральна, l 90/l.
|'.1, |g44i,Черкаська область, Звенигородський район, с,

Селище, вул. I-[ентральна, l7,

1.8. l9333, Черкаська область, Звенигородський район, с,

Бужанка, вул. Щентральна, l9,
1.9, l9300, Черкаська область, смт, Лисянка, пл, Миру, 30,

l .l0. 2060з, Черкаська област,ь, м, Шпола, вул, Лозуватська,

59.

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

MaTyciB, вул, Кравчеttка, 7,

1.12. 20650, Черкаська обласl,ь, Звенигородський район, с,

Лип'янкао вул.Iвана Гончара, 1/а,

1.13.20505, LlepKacbKa область, смт, ерки, Звенигородськии р-

н., вул. В. Чорновола 2,

2.1. l9502, Черкаська область, м, Городище, вул,

Грушевського, 1 1.

z'.i, tg szз, Черкаська область, Звенигородський райо н, смт

Вiльшана, вул. Шевченка, 190,

2.3. l951 1, Черкаська область, Черкаський район, с, МлiТв,

вул. !,анила Кушнiра, 67.

з.t. lsToo, Черкаська область, м, Золотоноша, вул,

Незапежностi, l5.
з.2. lg,715, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Гельмязiв, вул. I\ентральна, l,
3.3, l9734, Черкаська область, Золотонiський район, с, Нова

.Ц,митрiвка, вул. Черlrиrлевсъ,кого, l 9,

з.4. |9,72з, Черкаська обласl,ь. Золотонiський район, с,

Пiщане, вул, Шеремета Руслана, 98А,

Мiсцезнаходження центру надання

алмiнiстративних послуг
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3.5. l980l, Черкаська область, смт, ,Д,рабiв, вул, Гагарiна, l7,

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

Великий XyTip, вул, Куничi, l0

3.7. l98l2, Черкаська область, Золотонiський раЙон, с,

Шрu"*i"*а, вул. Незыrежностi, l6,

з.8, l9?4l, Черкаська область, ЗолотонiськиЙ район, с,

Вознесенське, "ул, 
Щентральна, 2 l,

3.9. l9740, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Зорiвка, вул. Шевченка, 45

+.i. rqqoo, Черкаська область, смт, Чорнобай, вул,

I-[ентральна, 152, 
й район, с. [рклiiв,

+.z, t'qqso, Черкаська область, Золотонtськиl

вул. Соборностi, 2.

5.1.20300, Черкаська область, м, Умань, вул, Горького,3216,

5.2. 2Оз82,Черкаська область, Уманський район, с,

Ладижинка, вул. Шкiльна, 2,

5.3.20з00, Черкаська обласl,ь, м, Умань, вул, Горького,35а,

5.4.20l l4, ЧеркасьКа область, УманськиЙ район, смт, Буки,

вул. I_\ентральна,28, _л_.л, ..,,й лойлч .liT
5.5. 2035 l, Черкаська область, Уманський район, смт,

Бабанка, вул. Соборна, 30,

5.6,2000l, Черкаська область, м, Христинiвка, вул, Соборна,

30.
5.7. 20l00, Черкаська область, смт, MaHbKiBKa, вул, Шевченка,

9.

5.8,20l32, Черкаська область, Уманський район, с, Iваньки,

вул. tгоря Щербини, 35,

5,9. 20401, Черкаська область, м, Тальне, вrл сlOоп_11 
.|.];

5.10. 19201, Черкаська область, м, Жашкiв, вул, Захисникtв

УкраТни, l9.
5.1l. |9222,Черкаська область, Уманський район, с,

Баштечки, вул. Миру, 8,

5.|2. 2о3з2, Черкаська область, Уманський район, с,

Д""rруrlr*", вул. Петропавлiвська,_l 9

Ъ.r. rbror, Черкаська область, м, Монастирище, вул,

Жовтнева, l.
7.1. l8000, Черкаська область, м, Черкаси, вул, Благовiсна,

l 70.
,7 .2. 19602,Черкаська область, Черкаський район, с, Руська

Поляна, вул. Шевченка, 67,

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

вул. l_[ентральна, 5З,
,1.4. 19644,Черкаська область, Черкаський район, с, Сагунiвка,

вул. Лесi УкраТнки, 7714,

1.5.'lgбз2,Черкаська область, Черкаський район, с, Степанки,

вул. ГероТв УкраТни, l24,

7,6. 19604, Черкаська область, Черкаський район, с, Червона

Слобода, вул, Соборна, 2/l,
'l .'l .19622,Черкаська обпu,,,,", Черкаський район, с, Свидiвок,

вул. Шевченка, 177 ,

7.8. l96l5, Черкаська область, Черкаський район, с, Мошни,

вул. М. Преснякова, l3,
8.1. 20800, Черкаська область, м, Кам'янка, вул, ГероТв

Майлану 37.

s.2. 20si5, Черкаська область, Черкаський район, с,

Йихайлiвка, вул. ГероТв Майлану, 27,

8.З. l9000, Черкаська обпu"о, ,, KaHiB, вул, Ш,u",п:11?] 
..,

8.4. l903 l, Черкаська область, Черкаський район, с, Степанttt,

вул. Тагiанесяна, l0,

8.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с, Бобришя,

вул. Щружби,4.

Мерхrеокадастру у Черкаськiй областi
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8.б.. l9020, Черкаська область, L[еркаський район, с, Лiпляве,

вул. I_\ентральна,2.

8.7. 20700, Черкаська область, м, Смiла, вул, Незалежностi, 37,

8.8, 20,722,Черкаська область, Черкаськи й район, с, Балаклея,

вул. Незаilежностi,2,
8.g, 20,126,Черкаська область, ЧеркаськиЙ райOн, с,

Готмiстрiвка, Ъул. Михайлiвська, 1 8,

8.10,2072б, Ч.р*u."*u обпасть, ЧеркаськиЙ район, с, TepHiBKa,

вул. I_{ентральна,35,

B.t t. zoT+b, Черкаська область, Черкаський район, с,

Березняки, вул. Химичiв, lA,
B.iz. zosol, Черкаська область, м, Чигирин, вул,

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

Й"дu.дiu*ч, вул. Б, Хмельнtлцького, 44в,

1.1. Понедiлок, середа, четвер з 8,00 до l6,00

BiBTopoK з 8.00 до 20,00

П'ятниця з 8.00 до l5,00

Субота, недiля - вихiдний

i.i. по".дiпок, BiBTopoK, чeTBOp з 8,00 до l7,15

Сепеда: з 8.00 до 20,00

П'ятницr: з 8.00 до l6,00

Субота, недiля - вихiдний
i.'З. По".дИок, 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 - вихlднии

l i. Понедiлок, середа з 08,00 до 17,00

BiBTopoK, четвер з 08,00 до 20,00

П'ятниця з 08.00 до l6,00

Субота, недiля - вихiдний
l .5. Понедiлок, середа, rteTBep з 8,00 до l7,15

BiBTopoK з 8.00 до 20,00

П'ятниця з 8.00до 16,00

Субота, недiля - вихi,лний 
_ по пл _л l?

iffi;;;;;o*, uiuropon, 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. Понедiлк)к, середа, четвер з 8:00 до l6:00

П'ятниця з 8.00 до 15,00

BiBTopoK з 8:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний

ii. по".оiпок, BiBTopoK, п'ятниця з 08,00 до l6,00

Сепеда 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'ятниця з 8.00до l6,00

i. r'O, п"".оiлок, BiBTopoK з 08,00 до l6,30

сеDеда, п'ятниця з 08,00 до l6,00
,,.iu.pг з 08.00 до 20,00

Субота, недiля-вихiднt,rГt .l оR.огi]'i]'i;Hii;;";;;;"K, че'вер, п'ятниtц з 08:00 до l6:00

Серепа з 08:00 до 20:О0 
_

Субота, недiля - вихlднии

t.l2. Понедiлок. BiBTopoK з 08,00 до l6,30

середа, п'ятниця з 0В !0 до l6,00

".i".p, 
з 08.00 до 20,00

Iнформачiя щодо режиму роботи центру

Еадання адмiнiстративних послуг
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Субота, недiля - вихiдний
1.13. Понедiлок, середа, четвер з 08,00 до l7,00

BiBTopoK з 08.00 до 20.00

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

2.1. 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

Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниtlя: з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа

з 08.00 ло l7.00, четвер з 08,00 до 20,00,

п'ятниця з 08.00 до 16.00,

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

Серел,а з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
3,2. Понедiлок, BiBTopoK, LIeTBep з 8.00 до l7,15

Сере.ша з 8.00 ;ro 20.00

П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.З. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7,15

Серела з 8.00 до 20.00

П'ятниця з 8.00 до l6.00

| Субоrч, недiля - вихiдний
З.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до 15.45

Субота, недiля - вихiдний
3.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7,15

П'ятниця з 8,00 до 16.00

BiBTopoK з 8.00 до 20.00

Субота, з 9.00 до 13.00

Недiля * вихiлний
3.6, 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 16.00

Субота, недiля - вихiдttий
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 I6,00

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 l7.15

П'ятниця * з 08.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
4.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з

П'ятниця, субота з 8.00 до l5,00
Субота: 8.00 - l5.00
Недiля - вихiдний
4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до

Серела з 08:00 до 20:00

Субота, недiля - вихiдний

9.00 до l6.00

l6;00
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5. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l 7: l 5

Серела з l3:00 до 20:00

П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
5Э. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l7,00

П'ятниця з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08,00 до l7,00

П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5У. 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,середit,
Четвер,п'ятниця з 08,00 до I7.00

Субота, недiля - вихiдrrий
5З. Понедiлок, BiBTopoK, серела, четвер з 8,00 до l 7, l 5

П'ятниtlя з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiднrлй

5.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 до l6.з0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
5.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30

середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00

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 l7.00
Суботаз 8.00 до 15.15

Недiля - вихiдний
5. l 0. Понедiлок, BiBTopoк, середа,

П'ятниця, субота з 08.00 ло l5.00,

Четвер з 08.00 до 20.00

lНедiля вихiдний
5.1 l. I]онедiлок, BiBTopoK, середа,

четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця: з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
5.12. 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 l б:00

Недiля - вихiдний
7.1 , Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7,00

BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

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

Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
7.3. Понедiлок. середа, tlетверг, п'ятниця з 08,00 до l6,00

BiBTopoK з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до l6.00 (прийом фомадян до

недiля вихiдний
7.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6,30

Серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00

l 3.00)
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Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
7.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi 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, сеl_]ела, четвер з 08.00 до l7. l5
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 17.00,

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 16:00
Субота, недiля - вихiдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiднrtй
8.3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l5.30
Субота, недiля .- вихiднr,rй
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 0tt,00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля вихiднt.tt't

8.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7: l5
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля * вихiдний
8.б. Понедiлок, BiBTopoK, середit, четвер з 8:00 до 17:l5
П'ятниця з 8:00 до 16:00
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Серела з 9.00 до 20.00
П'ятниця з 8.30 до 15.30
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 - вихiдrrий
8.9. Понедiлок, BiBTopott з 08"00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдниГt
8.1l. 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,.Iетвер з 08.00 до l6.00, BiBTopoK з

09.00 до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдrrий
8.13. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08,00 до 16.00

четверг з 08,00 до 20.00

ГУ ДержrеокФастру у Черкасы(iй областi
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Субота, недiля - вихiдний

3.

I t.t. Ten, (04740) 22ОбО,2244l, e-mail: zvenmiskrada@ukr.net,

| веб-сайт; zven.gov.ua

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

I t.З, Тел. (04740) 95-З-98, e-mail: silrada_shev@meta.ua

I t.+. Тел. (О4742)2260|, e-mail: sr.kater.ck@uk.net, веб-сайт

I http:/Ukaterynopil-miskrada.gov,ua

I t.S. Тел. (04735) 24808, e-mail: rаdаJогs@mаil.ru

l t.O. Тел. (04735) З-09-'7'7, e-mail: tsnap-nadutiv-rada@ukr.net,

| веб-сайт: https://nabutivska-grornada.gov.ua

I t.Z. Тел. (04735) 2-01-0З, e-rTaiI: gromada_cnap@ukr.net, веб-

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

I l.B. Тел. (04"749) 64,4-4l, e-mail: buzh_otg_cnap@ukr.цet ,

I http:/,Ъuzhanska.gromada.org.ua

I t.Я. Тел. (04149) 6-2З,46,6-24-69. e-mail: lysselrada@ukr.net

I t . t 0. Тел. (0474l) 2-0l-З9, e-lnail: cnap-shpola@ukr,net

I t.I t. Тел. (063)20812З'7, e-rnail: пlаtusочrаdа@ukr,пеt, веб-

| сайт: matusivska.gromada,oгg.uir

I l. tz. Тел. 9-62-90, (068) 7600l:]4, e-mail:

I lipianska.otg@gmail.corn

I t. tЗ. Тел. (04742) 9-02-18, e-milil: srerku@ukr.net

I Z.t. Тел.(04734) 2-01-82, e-mail: gor_cnap@ukr.net, веб-сайт:

I http://gormrada.gov.ua

I Z.Z, Тел. (047З4) 96160, (04734) 96l81, e-mail:

I vilshanarada@ukr.net

I Z.З. Тел. (04734) 95,З-44, e-mail: mlyiv_otg@uk.net

l 3.1. Тел. (04737) 5-26-68.5-22-'75. веб-сайт -

I http://zolotonosha.osp-ua. i nfo, e-mail : cnap_zolotonosha@ukr.net

Телефон/факс (ловiлки), адреса | 
З,z, тел, (096) 679084s, (09з) 679з087, e-mail:

електроннотпошти*liiffi_"i"-тч l tЗЗ]f]tl%}i ii\пч,веб_сайт
наданнЯ алмiнiстратИвних послуГ 

| bttp:ZZnovodmytrivsk.zolorayon.gov.ua

l З,Ц. Тел. (04737) 9-'74-ЗO,е-mаil: pischane-tsnap@ukr.net

| З.s. Тел. (473S) 3-05-8l, факс (473S) З-05-8l, е-

I mail: спар_rdа@ukr.пеt

| З.0. Тел. (0473S) 96-63 l, e-niail: vhutir_sr@ukr.net, веб-сайт:

| чhutiгоtg,огg.uа

| З.Т. Тел. (04738) 99-5-42, e-mail: rаdа-shr@ukr.пеt, веб-сайт:

I shramkivska-gromada.gov.ua

| З.В. Тел. (067) б858026, e-maill cnap,voznesenske@uk.net, веб-

| сайт: vomesenske -gromada.gov.ua

| З.Я. Тел. (04737) 20146, e-mail; zorivka_sr@ukr.net, веб-сайт:

I zorivska.gromada.org.ua

| +.l. Тел. (04739) 2279З. e-mail: сhоrпоЬауsrаdа@чkr.пеt

| +.Z. Тел. (047З9) 55l8З. e-mail: irkl_tsnap@uk.net, веб-сайт:

I hкp://irkliiv-гada.org.ua
l S.i. T.n. (04'744)3-бВ-6О, e-mail: чmап-спар@чkr.пеt

I S.Z. T.n. (О47 44) 9-'72-42, 9 -72,3 |, e-mail: ladiginkasr@ukr.net

I S.З. Тел. (068) 4747l l2, e-nlail: admin.rda@ukr.net
l S.Ц. T.n. (04'74'7) 31-4-85, e-lTail: bukyotg@ukr.net

I S.S. T.n. \04'7 44) 9-52-42,e-r-nail: ЬаЬапskаsг@чkr.пеt

I S.b. Тел. (04745) 60254, e-ntail: rada0406l582@meta.ua

I S.T. Тел. (04748) б- l8-74. e-tllaiI: mапkiчkа_sе|rаdа@чkг.пеt

I S.B. Тел. (098) 7|93l49. e-mail: ctlapivankivskaotg@gmail.com.

| веб-сайт: ivankivska.grotnada.tlrg.ua

l S.q. Тел. 0473 l З-04-9l, e-mail: talnivska.gromada.org.ua

I S.rO. Тел. (04747) бll45, бll4l, e,mail:чukопсоmOlб@ukr.пеt

l s,t l. Тел. (04747) 95-431,097-001-14-6i, e-mail:

I bashtechki@ukr.net

ГУ Дерхrеокадастру у Черхаськiй облетi
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Заява про державну
вiдомостей про Hei)

Сiроштан О*.r*. Mr*on.'9,iP
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5. l 2. Тел. (О47 4 4) 9 6222, е-m ai l : dmutrushku_cnap@ukr.net

6.1. Тел. (04?46) 251 l8, e-mail: cnap-monteg@ukr.net, веб,сайт:

monastyrysche.gromada,org,ua
7.1. Тел,(0472) 33-07-0l, тел,/факс: (0412) 36,01,83, e,mail:
спар_сhеrkаsу@чkr. net

1.2.Тел.(04't2) З0-3З-З l, e-maiI: rpol@i.ua, веб-сайт r-роl.сk.ча

7.3. Тел, (0472) 34З,692, (06З ) 479- l 7- l 6, e-mai l

lesky.cnap@ukr.net, веб-сайт: http: Ieskivska-gromada.gov. ua

7.4. Тел. (О47 2) З 4 -26 -9 8, e-nl а i l : sagu п i vskarada@ukr.net,

офiчiйний сайт: http://sagun ivskaotg.org. ча

7.5. Тел. (О47 2) 3Об 5З2, e-mai l : stepanki.rada@ukr. net

7. 6. Тел. (04'7 2) 586623, 5 86392, e-mail : tsnap,sloboda@ukr.net
'l .7 . Тел. (04'12) З40222, З40321, e-mail: budrada@ukr.net
7. 8. Тел. (04'7 2) 30-2 l -0б, 3 0-25 -40, e-mail : moshnuSR@ukr.net
8. l . Тел. (047 З2) бl7 8'7, e-mail : cnapkam@ukr.net, вебrcайт

hфs ://kammiskrada. gov. uа

8.2. Тел. (0 47 З2) 9 84 42, e-mai l : myh_si lrаdа@чkr. net

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

8.4. Tнr. (047З6) 96-4,24, e-mail: stepanci_otg_cnap@ukr.net ,

веб-сайт - http ://stepanecka. grоmаdа.оrg. ча

8.5. Тел. (047З6) 68225 , e-mail: ЬоЬryса_rаdа@чkr.пеt
8.6. Тел. (04736) 9З224, e-rrrai|: silradaliplava@gmail,com, веб-

сайт http://liplyavska,gromada.org.ua
8.7. Тел. (047З3) 4-2З-7З, e-mail; dozvilniy@ukr.net
8.8. Тел. (0473З) 9З 442, e,rrlail: balaklea_s_r@ukr.net , веб-

caйT:www.balakleivskaotg. оrg. uа

8. 9. Тел. (0473 3 ) 9 -5З,1"7, e-m a i l cnap. rotmistrivka@gmai l.com

веб-сайт: rotmistrivka-gronrada.gov.ua
8.10. Тел, (096) 6'7499З1, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiшiйний сайт: https://teгnotg.org.ua
8.1 l. Тел. (04733) 9'7 5'7 l,e-maiI: berez.sekretar@gmail.com
8. l 2. Тел. (0473 0) 2-8'7 -28, e-mai l : Chygyryn*mrada@ukr. net,

веб-саiiт: chigirinskaotg. оrg. uа

8.13. Тел. (047З0) 95-3-45, 95-2-98, e-mail: mdsr2Ol5@ukr,net

нормативнi акги, якими регламентусться нада н ня адм iH icT paTll вноi посJrу ги

Стаття 28| Закону YKpaTHt,r кПро ,Щержавний земельний
кадастр))

Пункти бg-'75, 7'7-'lg, 87, l062-1066 Порялку ведення

,щ,ерхавного земельного кадастру, затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Bi;t l7 жовтня 2012 р, Nэ !05|

розпорялження Кабiнету MirricTpiB Укратни вiд lб травня

20l4 р. Nч 523-р ".I|,еякi пи],аl{ня надання алмiнiстративних
послуг органiв виконавчоТ влади через центри надання

адмiнiстративних послуг"

Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Акги чентршlьних органiв виконавчоi
влади

дкти мiсцевих органiв виконавчоТ
влали/органiв мiсцевого самоврядyван ня

Умови отримання адмiнiстративноI послуги

Пiдстава дIя одержання адмiнiстративноТ
послуги

ресстрашiю мелiоративноТ Mepexci (змiн ло

4. Закони Украiни

5.

б.

1

8
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'=.""-rr" -r-aвrr, ресстрацiю мелiоративноТ мережi (змiн

до вiдомостей про Hei) за формою, встановленою Порялком

веденнrl Державного земельного кадасту, земельного

кадастру, затвердж9ним тrостановою Кабiнеry MiHicTpiB

УкраiЪи вiд l7 жовтня 2012 р, Ns 1051 (форма з:uIви

додасться)*
2. ,Щокументацiя iз землеустрою, iншi документи, якi е

пiдставою для внесення вiдомостей (змiн до них) до

.щерlсавного земельного кадастру про мелiоративну мережу

(теiнiчна документацiя iз землеустрою щодо iнвентаризачiТ

земель; iнша документацiя iз землеустрою вiдповiдно

до cTaTTi 25 Закону УкраТни <Про землеустрiЬ).
3. Електронний документ.

9.

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних дIя отриманrul
адмiнiстративноТ пос.rryги, а також вимоги

до них

l
Порялок та спосiб поданнrl документiв,
необхiдних для оФимання
адмiнiстративноi послуги

заява разом з документацiсю iз землеустрою або Технiчною

локументачiсЮ оцiнки земель в електроннiй формi,
електонним документом налсllласться в електроннiй формi
засобами телекомунiкацiiiноl,о зв'язку з використанням

електронноГо пiдпису, ш0 базуеться на квалiфiкованому

сертифiкатi електрон но го п iдгt ису, ч и iншого rlльтернатив ного

засобу електроннот iлентифiкашiт особи з використанням

единого державного вебпорталу елекцонних послуг, у тому

числi через веб-сторiнку,Щержгеокадастру
Подання заяви про внесення вiдомостей до .Щержавного

земельного кадасту разом iз документацiсю iз землеустрою

чи документацiею iз оцiнки земель здiйснюеться розробником
такот документацiт, якщо iнше не встановлепо договором на

виконання робiт iз землеустрою чи оцiнки земель

1
Платнiсть (безоплатнiсть) надання

алмiнiстративноТ послуги
Безоплатно

l Строк надання алмiнiстративноI послуги
l4 робочих днiв з дllя рсlсстрацiТ заяви у територiальному

органi Держгеокадас гру

l. Поданi документи не Bi.дttoBi/taюTb вимогам законодавства,

2. Заявлена мелiоративна мережа вже заре€стрована.
Перелiк пiдстав дIя вiдмови у наданнi

алмiнiстративноТ послуги

l Результат надання адмiнiстративноi
послуги

Витяг з ,Щержавного земельного кадастру про мелiоративну

мережу, складову частину мелiоративноТ мережi

Рiшення про вiдмовУ у здiйсненнi державноТ реестрашiТ

мелiоративНоТ мережi (змiн ло вiдомостей про Hei)

1 ). Способи отримання вiдповiдi (результату)

надсилаеться заявниковi в електроннiй формi засобами

телекомунiкацiйного зв'язку на вказану у заявi про внесення

вiдомостей (змiн до них) апресу електроннот пошти або з

використанням единого державного вебпорталу електронних

послуг, у тому числi через веб-сторiнку,Щержгеокаластру, або

вида€ться заявнику (уповноваженiй особi заявника) центом
надання адм iнiстативн и: 

:з,
* Форма заяви про держав[lу ресстрачiю мелiоративноТ мережi

(змiн ло вiдомостей llpo неi) наведена у додатку до

IнформашiйноТ картки алмiнiстра,гивноТ послуги
ь. Примiтка

Додаток

о**r. Mn*on.i?rP
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до Типовоi iнформачiйноi картки
адмiнiстративноТ послуги з державноТ
peccTpauii мелiоративноi Mepeжi
(змiн до вiдомостей про Hei)
з видачею витягу з !ержавного
земельного кадастру

.Щержавному кадастровому ре€стратору

(,Щержгеокаластр або найменування його

територiального органу)

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

найменування юридич ноТ особи)

(реестрачiйний номер облiковоТ картки платника податкiв / унiкальний
номер запису в единому державtlому лемографiчному peecTpi (за
наявностi) /серiя (за наявностi) та номер паспорта фiзичноТ особи,

яка через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилася
вiд прийняття номера)

(реквiзити документа, ttto посвiдчус особу,

яка звернулася iз заявою

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

документа, що посвiдчуе повнова)(ення дiяти вiд iMeHi особи)

(мiсче проживання фiзичноТ особи /

мiсцезнаходження юридлtчноi особи)

(контактний номер телефону)

зАявА
про внесення вiдомостей (змiн до них)
до lIержавного земельного кадас,l р}

до Закону УкраТни "Про .Щержавний земельtIиl't кадастр" прошу внести
(змiни до них) до f|ержавного земельного

ект Щержавного земельного Kalacтpy, € державний кордон Украiни;

€ землi в межах територiТ адмiнiстративно-
територiа_гrьноТ оди tlицi ;

€ землi в межах територiТ територiальноi
громади;

€ обмеження у використаннi земель;

И € мелiоративну мережу;

€ складову частиtl) пле.ltiоративноТ мережi;

якого вносяться вiдомостi:

Сiроштан О***, Mrronr',9,P
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€ земельну дiлянку

iсце розташування земельноТ дiлянки:

i вiдомостi:

номер земельноТ лiлянки (за

Hi про iнший об'€кт,Щержавного
го кадастру, щодо якого вносяться

заяви додаються*:
iя документа, що посвiлчуе особу;
iя документа, що посвiлчус пOвноваження дiяти Bilt

опiя документа про присвоення податкового номера;
ентацiя iз землеустрою;

lз оцlнки земель;
шення.Щержгеокадастру про вн.есення вiдомостей (змiн до них) про державний кордон

ни до,Щержавного земельного кадастру;
кументи щодо лемаркаuii, редс:маркацii, делiмiтацii державноI,о кордону УкраТни;

нний докрлент;
шення Верховноi Ради УкраiЪи, органу виконавчоi влади, органу мiсцевого
врядування;
говiр;

iшення суду;
, на пiдставi яких винIlкае вiдповiдне право суборен;tи, cepBiTyTy, iз зазначенням

частини земельноi дiлянки, на яку поширюсться вiдповiдне речове право;
и, що пiдтверджують погодження з органом виконавчоi'влади, органом мiсцевого

вання, фiзичною, юриrtичною особою змiни цiльовtlt,о призначення земельноТ
янки у разi обов'язкового погlэдження такот документацii вi;tllсlвiдно до законодавства

забезпечення виконання зобов'язання з вiдшкодування Bl,pa,I сiльськогосподарського,
подарського виробництва, у виглядi гарантiТ у разi обов'яtзкового вiдшкодування

их втрат вiдповiдно до законодilвства.
tr

с мвол "V".
У разi застосування норм статгi 12l Земельного кодексу Украiни в квадратi ставиться

I про результати розгляду зiUIви прошу надати:
паперовiй формi
електроннiй формi на адресу:

Службова iнформацiя

Реестрацiйний номер заяви

.Щата ресстраuii заяви

пiдпис заявника

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

ре€стратора

€
€
€

€
€

ГY Держrеокадастру у Черкаськiй облатi
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застосову€ться у випадку, передбачеtIому tryнктом 12ll Порядку ведення Щержавного земельного кадасту.


