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l, l. I-[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ЗвенигородськоТ шr icbKoT рали.
1.2. Центр надання адмiнiс,r,ративних послуг Виконавчого

KoMiTeTy BaTyTiHcbKoT м icbKoT рали.
1.3. Центр надання адмiнiсl,ративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Шевченкiвськоi сiл ьськоТ рали.
1.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг

КатеринопiльськоТ сели щноТ рали.
1.5. ЩентР надання адмiнiсr,ративних послуг Корсунь-

Шевченкiвськоi MicbKoT рали.
1.6. Щентр Еадання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery НабутiвськоТ сiльськоТ рали Корсунь-
Шевченкiвського району,
1.7. []eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery СелищенськоТ сiл ьськоТ рали,
1,8. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery БужанськоТ сiльськоТ ради Лисянського району.
1.9. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛисянськоТ сел иutноТ ради.
1.10. Щентр надання адмiнiстративних послуг Шполянськот

м icbKoT ради об' сднаноТ тер и,горiал ьноТ громади.

1.1 l. Щентр надання адмiнiсгративних послуг виконавчого

ком iTeTy MaTyciBcbKoT ci,rt ьс r,KoT ради.
1.12. l-{eHTp надання адмitriс гративних послуг Лип

сiльськоТ об' еднаноТ територ izul ьноТ громали.
янськоl

l. l3. I-\eHTp надання адмiнiсrративних послуг виконавчого

KoMiTery epKiBcbKoT селишноТ ради,
2.1. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ГородищенськоТ м icbKoT ради.
2.2. I-{eHTp надан}Ul адм i н iстративних послуг виконавчого

KoMiTery ВiльшанськоТ сел и tuHoT ради.
2.3. Цент надання адмiнiсr,ративних послуг МлiiЪськоТ

0.6
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ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
(назва адмiнiстративноТ послуги)
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сiльськоТ рали Черкаського району.
3.1. Щентр надання адмiнiсlративних послугу
золотоноша.
3.2. I]eHTp надання адмiнiс l,ратl4вних послуг виконавчого
ком iTeTy Гельмязiвськоi с i,r ьс ькоТ ради.
3.3. Центр надання алмiнiс,r,ра,гr4вних послуг виконавчого
KoMiTery Новодмитрi всько r' с i,lt ьськоТ рали.
3.4, Щентр надання адмiнiсr,ративних послуг виконавчого
KoMiTery ПiщанськоТ сiльськоТ ради.
3.5. Цеrгр надання адмiнiстративних
селищнот ради.
3.б. Щентр надання адмiнiстративних
сiльськоТ ради.
3.7. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery'ШрамкiвськоТ сiл ьЬькоТ рали.
3.8. Щентр надання апмiнiстративних послуг Вознесенськ
сiльськоТ ради.
3,9. Щентр надання адмi н iсr,ративних
KoMiTeTy ЗорiвськоТ сiльськоТ рали.
4. l. Щентр надання адмiнiст,ративних
селищноТ ради.
4.2. l_[eHTp надання адмiнiс r,ра,гtrвних

органу lрклiТвськоi сiл bcbKtli' 1lаltи
5.1. Щентр надання адмiнiс tl)iI гивних
KoMiTery УманськоТ MicbKoi' рали.
5.2. Щентр надання адмiнiсl,ративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ ради.
5.3. I_\eHTp надання адм i н iсr,ра,гивних послуг виконавчого
KoMiTeTy ПаланськоТ сiл ьсь коТ ради.
5.4. Щентр надання адм i нiсr,ра,гивних
KoMiTery БучькоТ селищноТ раltи.
5.5. Щентр надання адмi нiстра,гивних
KoMiTeTy БабанськоТ сел ишl,tоТ ради.

послуг виконавчого

послуг виконавчого

5.6. Щентр надання адм i н iстративних послуг виконавчого
KoMiTery ХристинiвськоТ м icbKoT ради.
5.7. Щентр надання адм i н iстра,гtл в них послуг виконавчого
KoMiTery MaHbKiBcbKoT селиutноТ ради.
5.8, Щентр надання алмiнiсt,ра,гl4вних послуг виконавчого
KoMiTery IBaHbKiBcbKoT сiл ьськоТ рали.
5,9. Щентр надання адмiнiсl ра,гllвних послуг апарату

управлiння Тапьнiвсько1' r,l ic ькtli ради та iT виконавчого
KoMiTeTy,
5.10, Щентр надання адмiнiс гl)атltвних послуг виконавчого
KoMiTery Жашкiвськоi MicbKoT рали.
5.1 l. I_(eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльськоТ ради.
5.12. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЩмrгрушкiвськоТ с iл ьськоi рали.
6.1. Щентр наданшl адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery МонастирищенськоТ м icbKoT ради.
7,1. Щентр надання адмiнiстративних послуг м. Черкаси.
7.2. Щентр надання адмiнiсr,ративних послуг виконавчого
KoMiTery РуськополянськоТ с iл ьськоТ рапи.
7.3. I-[eHTp надання адм i н i cтpaTtl в н их послуг виконавчого
KoMiTery ЛеськiвськоI сiльськоi рали.
7.4. Щентр надання адмitriсr,ратrlвних послуг виконавчого
KoMiTeTy CaryHiBcbKoi' с iл bcbKoi' ради.
7.5. Щентр надання aлMiHic,r,paтt4BIlt4x послуг виконавчого
KoMiTeTy СтепанкiвськоТ с i;r bcbttoT ради.
7.6. Щентр надання алмirriс lpilTllBtlllx послуг
Червонослобiдськоi' с i.l ьс l, Ktli' pa.,ttt.

послуг ,щрабiвськоi

посJryг ВеликохутiрськоI

послчг виконавчого

послуг ЧорнобаТвськоТ

послчг виконавчого

гlослчг виконавчого

ГУ Дерхrвокцастру у Черкаськiй облетi

86 вiд 06,12.2022
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7.7. I-{eHTp надання адм i н ic1,IlaT и в них послуг виконавчого
KoMiTeTy БудещанськоТ ci,lt ьс ькоi рали.
7,8. ЦенФ надання алмiнiстра,гивних послуг виконавчого

KoMiTeTy Мошнiвськоi сiльськоТ рапи.
8.1. Щентр надання адмiнiсr,ра,гивних послуг виконавчого

KoMiTeTy Кам'янськоТ пл icbKoT рали.
8.2. [{eHTp надання адмiнiс l,ра,гивних послуг МихайлiвськоТ
сiльськоТ ради.
8.3. Щенц надання адмiнiс,гративних послуг виконавчого
KoMiTery KaHiBcbKoT пt icbKoi' plr. ttt

8.4. I-[eHTp надання алмiнiс,r pa,r l1вних послуг СтепанецькоТ
сiльськоТ ради об'слrlаttоi' r c1-1tt,r сrрiальноi' громади.
8.5. l-(eHTp надання a.,tMittic lllil l l1t]ни\ послуг виконавчого
ком iTeTy Бобри l tbKoi' r, i,lt ьс t, l;,,l lllt.lи,
8,6. Щентр надання alrMiHic,r,pa,t иt]них послуг ЛiплявiЬкоi
сiльськоТ ради.
8.7. I_{'eHTp надання адм i н iс,гра,гив них послуг виконавчого
KoMiTeTy Смiлянськоj' м icbKoT рали.
8.8. I-[eHTp надання алмi н iс,гра ги в них послуг виконавчого
KoMiTery БалаклеТвськоТ сiл ьськоТ ради.
8.9. L{eHTp надання адмiнiс,гра,гивних послуг PoTMicTpiBcbKoT
сiльськоТ ради,
8.10. I-\eHTp надання алмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT
сiльськоi рали.
8.1 l. I-|eHTp надання алмiнiстра,гивних послуг Березнякiвськоi
сiльськоТ рали
8.12. Щентр надання адмiнiстратtlвних послуг ЧигиринськоТ
MicbKoT рали.
8.13. Щентр надання алмiнiс,гративних послуг МедведiвськоТ
сiльськоi рали.

1.1 . 20200, Чеllкасьrtit tlблас t t,. lt. Звснигородка. By:t. Сошенка
IBaHa.47,
1.2. 20250,Черкаська область. пr. BaTyTiHe, пр-кт, [ружби 8.

| .З. 2021 4, Черкаська обласr,ь, З вени городського району, с,

Шевченкове, 11ровулок Пироr,ова, 2.

1.4.2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул. Семена
Гризла, l2.
1,5. l9402, Черкаська область. rл. Корсунь-Шевченкiвський ,

вул. Шевченка,42.
1.6.19425, Черкаська область. t{еркаський район, с. Набутiв,
вул. Щентральна, l 90, l .

l,'7, 1944З, Черкаська область. Звенигоролський район, с.

Селище, вул. Щентральна, l7,
1.8. l9333, Черкаська область, Звенигородський район, с.

Бужанка, вул. I-{ентральна, l9.
1.9. l9300, Черкаська область. смт. Лисянка, пл. Миру, 30.

1.10.20603, Черкасl,ка область. пл. lllпола, вул. Лозуватська,
59.
1.1 l. 2063 l, Черкасr,ка об,,tасr ь. Звенигородський район. с.

MaTyciB, вул. KpaB,lcltKa. 7.

l . l 2. 20650, Черкасьl<а обласr ь. Звенигоролський район. с.

Лип'янка, вул.lвана l'ончара, l iа,

1.13.20505, Черкаська область, смт. Срки, Звенигородський р-
н., вул. В. Чорновола 2.

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

Грушевського, 1 l.
2,2. |952З, Черкаська область, Звенигородський район, смт
Вiльшана, By.lr. Шевченка, l90,
2.3. l95l l, Черкаська область, Черкаський район, с. МлiТв,

вул. ,Щанила Кушнiра, 67.

86 вiд 06.,l2.20220.6
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3.1. l9700, Черкаська область, м, Золотоноша, вул,

Незапежностi, l5.
3.2. l97t5, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Гельмязiв, вул. l_\ентра,пьна, l.

3.3. l97з4,,,iер*асr*ч область, Золотонiський район, с, Нова

[митрiвка, вул. Чернишевського, l 9,
'з',4. 

lg,l23,ЧЬркаська область, 3олотонiський район, с,

Пiщане, вул. Шеремета Руслана, 98t, 
_.

3.5. l980l, Черкаська обйть, смт, Щрабiв, вул, Гагарiна, 17,

з.6. 19854, Черкаська обпасть, Золотонiський район, с,

Великий XyTip, вул. Куничi, l0
3.7. l9812, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Шрамкiвка, вул. Незалежностi,_l б,

з.ti. tsT+t, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Вознесенськ", 
"ул. 

Щентра.пьна, 2l,
3.9. l9740, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Зорiвка, вул. Шевченка, 45

c.f. lqяоо, Черкаська область, смт, Чорнобай, вул,

L\eHTpalrbHa, l52.
4.2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с, lрклiТв,

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. 20300, Черкаська область, м, Умань, вул, Горького, 35а,

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

вул. Щеrпральна,28.
s.s. zозst, Черкаська область, Уманський район, смт,

Бабанка, вул. Соборна, 30.

5,6.20001, 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,q. zоц'Ot, Черкаська область, м, Тальне, вул, Соборна, l5,

5.10. l920 l, Черкаська область, м, Жашкiв, вул, Захисникiв

Украiни, l9.
5.1|. lg222,Черкаська область, Уманський район, с,

Баштечки, вул. Миру, 8.

5.|2.20зз2, Черкаська область. Уманський район, с,

,Щ,митрушки, вул. Петропавлiвська, l 9

6.1. l910l, Черкаська область, м, Монастирище, вул,

Жовтнева, l.
7. l. l 8000, Черкаська область, м, Черкаси, вул, Благовiсна,

l 70.
,7,2, |9602,Черкаська область, Черкаський район, с, Руська

Поляна, вул. Шев,tенка, 67,

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

вул. I_|,ентральна, 53.
,l,4. |9644,Черкаська область, Черкаський район, с, Сагунiвка,

вул. Лесi УкраТнки, 7714,
,7',5. |9632,Черкаська область, Черкаський район, с, Степанки,

вул. ГероТв УкраТни, 124.

z.о. tgoo+, Черкаська область, Черкаський район, с, Червона

Слобода, вул. Соборна, 2/l,
,l 

.,7 . 19622,Черкасьrtа область, Черкаський район, с, Свидiвок,

вул. Шевченка. l77.
7.8. l96l5, Черкаська область,

вул. М. Преснякова, |3.

8. l. 20800, Черкаська область,

Черкаський район, с. Мошни,

м. Кам'янка, вул. ГероТв

гу ДеDlкrеокадmтDу у чеDкаськiй облетi
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Майлану 37.

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. l90Зl, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанцi,

вул. Тагiанесяна, l0.
8.5, l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с. Бобричя,

вул. [ружби,4.
8.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляве,
вул.I_[ентрапьна,2,
8.7. 20700, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежностi, 37,

8.8.20'722, Черкаська область, Черкаський район, с. Балаклея,

вул. Незалежностi, 2.

8.9.20'726, Черкаська область, Черкаський район, с.

PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l 8.

8. l 0. 20726, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa,

вул. I-(ентральна, 35,

8. l l. 20746, Черкаська область" Черкаський район, с.

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

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

Медведiвка, вул. Б. Хмельницького, 44в.

1 Iнформачiя щодо режиму роботи центру
надання адмiнiстативних послуг

1.1. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8,00 до 20.00

П'ятниця з 8.00 до l5.00
Субота, недiля * вихiдний
1.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8,00 до l7.15
Серела: з 8,00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля -- вихiдний
1,3. Понедiлок, BiBropoK з 08.00 до l6.30
Серела, п'ятниrlя з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 rro 20.00
Субота, недiля - вttхiдний
1.4. Понедiлок, cepe,,ta з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з ()lt.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 л<l l6.00
Субота, недiля - вr,rхiдний

1.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00до l6.00
Субота, недiля,- вихiдний
1.б. 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 - вrлхiдний
1.7. Понедiлок, серсда, четвер з 8:00 до l6:00
П'ятниця з 8.00 до I5.00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вltхiдний
1.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниtlя з 08.00 до l6.00
Серела з 8.00 до l5,00
Четвер з 08.00 до ](),00
Субота, недiля вих iдний
1.9, Понедiлок, cepe,,la. чeTBep з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
1.10, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниtlя з 08.00 до lб.00
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четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - влтхiдний

l . l l . Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l 6:00

Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - влтхiдний

1.12. ПонедiлOк, BiBTOpOK з 08,00 д0 l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - влжiдний
1.1З. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до 17.00

BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до lб.00
Субота, недiля - вlокiдний
2.1. Понедiлок, середа з 08.00 до 17.00

BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

П'ятниця з 08.00 до 16.00

Субота з 08.00 до 15.00

недiля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до 16.30

Середа з 8.00 до 16.00

Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вlтхiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа

з 08.00 до l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,

п'ятниця з 08.00 ло 16.00,

Субота, недiля - вlлtiдний
3.1, Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вlо<iдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до 17.15

Середа з 8.00 до 20.00

П'ятниця з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вlлtiдний
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серепа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00

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

П'ятниця з 8.00 до 16.00

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до l3.00
недiля - вихiдний
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 - вlо<iдний

3.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до 16.30

Серела з 8.00 до 16.00

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

Субота, недiля - вихiдний
З_8. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до l7,15

l П'ятниця - з 08.00 до 16.00

ГУ Дерlкгеокцастру у Черкаськiй облrcтi
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Субота, недiля - вихiдний
4.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до 16,00

П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - 15.00

недiля - вихiдний

4.2. Понедiлок, BiBTOpOK, четвер, п'ятниця з 08:00 до lб: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
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7,00

П'ятниця з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
5.3. понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7,00

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

Серела з 08.00 до l5.00, четвер з 08.00 до 20.00

П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.5. Понедiлок, вiвторок,середа,

Четвер,п'ятниця з 08.00 до 17.00

Субота, недiля - влтхiдний

5.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l7,15

П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля ,- вихiдний
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 - вtл<iдний

5.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниLц 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 17,15

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

Субота з 8,00 до l5.15
недiля - вихiдний
5. 10. Понедiлок, BiBTopoK, середа,

П'ятниця, субота з 08.00 до 15,00,

Четвер з 08.00 до 20,00
недiля - вихiдний
5. l l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,

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

четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,

Субота, недiля - вихiдний
6. l. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до 17:00

BiBTopoK з 8:00 до 20:00

П'ятниця, субота з 8:00 до l6;00
Недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08,00 до 17,00

BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до 15.00

недiля - вихiдний
7.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08,00 до l6,00
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Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вlлкiдний
7.3. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до 16.00

BiBTopoK з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до 16.00 (прийом громадян до 13.00)

недiля вихiдний
7.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела о п'ятниця з 08,00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
7.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела, п'ятниLlя 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 - влгхiдний

7.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.15
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вюtiдний
7.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,

BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця з 08.00 до 16.00, субота з 08.00 до 13.00,

Недiля - вихiдний
8,1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до 17:00

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

П'ятниця з 8:00 до 16:00

Субота, недiля - вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'я,гниця: з 8.00 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниrц з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
8.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до 17:l5

П'ятниця з 8:00 до 16:00

Субота, недiля - вихiдний
8.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до 17:15

П'ятниtц з 8:00 до 16:00

Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Середа з 9.00 до 20.00
П'ятниця з 8.30 до l5.30
Субота, недiля * вихiдний
8.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 до l6.З0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
tIетверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.9. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00

четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - влгхiдний

8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00

l BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00

| СуОота. недiля - вихiдний
8. t t. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30

середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00

четверг з 08.00 до 20.00
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Субота, недiля - вихiдний
B.lZ. понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l6.00, вiвторок'з

09.00 до 20.00,

П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вt,гхiдний

8.13. Понедiлок, BiBTOpOK з 08,00 д0 lб.30
середа, гl'ятниця з 08.00 до 16.00

четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля -- вlл<iдний

3.

Телефонiфакс (ловiлки), адреса

електронноТ пошти та веб-сайт центру

надання алмiнiстративних послуг

l . 1 . Тел. (04740) 22обо, 2244|, e-mail: zvenmiskrada@ukr,net,

веб-сайт: zven.gov.ua
1.2, Тел./факс (04740) 6-22-55,e,mail: vat_admincnap@ukr,net

1.3. Тел. (04740) 95-3-98, e-mail: silrada_shev@meta,ua
l .4. Тел. (047 42) 2260l, e-mail: sг.kater,ck@ukr.net, вебъсайт

http ://katerynopil-miskrada. gov.ua

1.5. Тел, (04735) 24808, e-mail: rаdаJоrs@mаil,ru
1 .6. Тел. (0473 5 ) з -09 -,1,7, e-mail : tsnap-nadutiv,гada@ukr,net,

веб-сайт: https://nabutivska-gromada.gov.ua
1.7. Тел. (04735) 2-01-03, e-mail: gromada_cnap@uk,net, веб,

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

l .8. Тел. (04,7 49) 64-4-4 l, e-mail: buzh_otg_cnap@uk,net,
http ://buzhanska. grоmаdа. org.ua

t.g, тел. (04749) 6-2з,46, 6,24-69, e-mail: lysselrada@uk,net
1.10. Тел. (0474l) 2-01-39, e-mail: cnap,shpola@ukr.net

1.1 1. Тел. (063)2081237, e-mail: matusowada@uk,net, веб-

сайт: matus ivska. gromada. оrg,ча

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

l ipianska.otg@gmail.com
t.tз. тел. (о4742) 9-02-18, e-mail: srerku@ukr.net

2. 1 . Тел.(04734) 2-0 1 -82, e-mail : gоr_спар@чkr.пеt, веб-сайт:

http ://gоrmrаdа. gov.ua

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

vilshanarada@ukr.net
2.3. Тел. (04734) 95-з-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-mail: cnap_zolotonosha@uk,net

З.j. Тел. (096) 6790848, (09З) 6793087, e-mail:

gelmyazivsr@ukr.net
3.3. Тел. (047З1) 52496, веб-саiп
http ://novodmytrivsk.zolorayon. gov.ua

з.+. тел. (о 4,7 з,7 ) 
g -,7 4,ЗО, e-mail : pischane-tsnap@ukr,net

3.5. Тел. (4738) з-05_81, факс (4738) 3-05-8l, е-

mail : cnap_rda@ukr.net
З.О. Тел. iб+Zз в) gо-оз t, e-mail: vhutir_sr@ulc,net, веб-сайт;

vhutirotg.org.ua
3.7. Тел, (047з 8) gg,5,42, e,mall: rada-shr@uk,net, веб-сайт:

shTamkivska- gromada. gov. ua

3.8. Тел. (067) 685s02b, e-mail: cnap.voznesenske@uk,net, веб-

сайт: voztesenske -grоmаdа.gоч.uа

| З.Я, T.n. (о473,7)2о|46, e-mail: zorivka_sr@ukr,net, веб,сайт:

l zorivska.s,romada.org.ua
l ц. t . T.n. iO 4,7 з9\ 22,7 9з, e-mail: chornobaysrada@ukr,net

| +.z. T.n. iо+zзqi 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ulc,net, веб-сайп:

l http://irkliiv-rada.org.ua
l s.i. T"n. ю4,744\ з_08-66, e-mail: uman-cnap@uk,net

l s.z. T.n. io+l +а1 g 

"7 
2,42, 9"72,з l, e-mail: ladiginkasr@uk,net

I S.З. T.n. (06S) 4747l 12, e-mail: admin,rda@ukr,net

l s.+. T.n. (о4,74,7) 31-4-85, e,mail:bukyotg@ulc,net

I s.s. T.n. (о4,7 44) g -52,42, e-mail: babanskasr@ulc,net
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5.6. Тел. (04745) 60254, e-mail: rada0406l582@meta.ua

5. 7. Тел. (04748) 6- 1 8-74, e-mai l: mankivka_selrada@ukr.net
5.8. Тел. (09S) 7193 149, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.com,
веб-сайт: ivankivska. grоmаdа,оrg,uа

5.9. Тел. 0473 l 3-04-9 1, e-mail : talnivska. gromada.org.ua

5.10. Тел. (04747)61l45, бl 141, e-mail: vukoncomOl6@ukr.net
5.1 l. Тел. (04747)95-4Зl, 097-001-14-6l, e-mail:

bashtechki@ukr.net
5 . l 2. Тел. (О 41 44) 9 6222, e-mail : dmutrushku_cnap@ukr.net
6.1. Тел. (04746) 25l l8, e-mail: cnap-monteg@uk.net, веб<айт:

monastyrysche. gromada. org.ua

7.1. Тел.(0472) 33-07-01, тел./факс: (0472) Зб-01-83, e-mail:

cnap_cherkasy@ukr. net
1 .2. Т ел(0472) 3 0-3 3 -3 l, e-mail: rpol@i.ua, веб-сайт r-роl. ck.ua

7.3. Тел. (04'12)З4З-692, (063) 479-t7-1б, e-mail
lesky.cnap@ukr.net, веб-сайт:httр: leskivska-gromada.gov.ua
7.4. Тел. (047 2) З 4-26-9 8, e-mail : sagunivskarada@ukr.net,

офi rriйний сайт: http://sagunivskaotg.org.ua
7. 5. Тел. (047 2) 3 0653 2, e-mail: stepanki.rada@ukr.net

7.6. Тел, (О472) 586623, 586З92, e-mail: tsnap-sloboda@ukr.net
7 .'7 . Т е л. (0 47 2) З 40222, З 40З21, e-mail : buФada@uk. net

7. 8. Тел. (04'7 2) 3 0-2 l -06, 3 0-25 -40, e-mail : moshnuSR@ukr.net
8.1. Тел. (04'7З2) 61'787, e-mail: cnapkam@ukr.net, веб-сайт

https ://kammiskTada. gov. uа

8.2. Тел. (04'l З2) 9 8442, e,mail : myh_silrada@ukr.net
8.3. Тел. (04736) 3-17-78, e-mail: kaniv_chap@ukr,net

8.4, Тел. (04736) 96-4-24, e-mail: Stepanci_otg_cnap@uk.net ,

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

сайrт hф://1iplyavska. gromada.org.ua
8.7. Тел. (047ЗЗ) 4-2З-'7З, e-mail: dozvilniy@ukr.net
8.8. Тел. (04733) 93 442, e-mail: balaklea_s_r@uk.net, веб-

caйT:www.balak leivskaotg.org, uil
8.9. Тел, (0473 3 ) 9 -5З -4'7, e-mail cnap.rotmistrivka@gmail.com

веб-сайт: гotmistrivka-gromada.gov.ua
8. l0. Тел. (096) 67499З 1, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiчiйний сайт: https://ternotg.org.ua
8,l 1. Тел. (04733) 9'7571l, e-mail: berez.sekretar@gmail,com
8. l 2. Тел. (0473 0) 2-8'7 -28, e-mail : Сhуgуryп_mrаdа@ukг. net,

веб-сайт: chigirinskaotg.org. ча
8.13. Тел. (04730) 95-з-45, 95-2-98, e-mail: mdsr2OlS@ukr.net

нормативнi акти, якимлl регламентусться надання алмiнiстративно[ послуги

Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
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Сiроштан О***. Mn*on.'9,iР

стаття 28l Закону Укратни кпро Щержавний земельний

кадастр)Закони УкраТни

Пункти бg-,75,,7,|-,79, 8"l, 1062_1066 Порялку ведення

,I|,ержавного земельного кадастру, затверlDкеного постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17 жовтня20|2 р. Nэ 105l

Розпорялrкення Кабiнету MiHicTpiB Украlни вiд lб тавня
2014 р. Nч 523-р кЩеякi питання наданнJl адмiнiсФативних

послуг органiв виконавчоi влади через ценФи надання

апмiнiстративних послуг))
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4.

6,
Акти чентршlьнlтх органiв виконавчоТ
влади



Акти мiсцевих органiв виконав.чоТ

влали/органiв мiсцевого самоврядуван}uI

Пiдстава дJIя одержання алм iнiстративноi
послуги

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримання
алмiнiстративноТ послуги, а також вимоги

до них

Порядок та спосiб подання документiв,
необхiдних для отимання
алмiнiстративноТ послуги

Платнiсть (безоплатн icTb) налан ня

алм i нiстративноТ послуги

Строк налання адмiнiстративноТ послуги

Перелiк пiдстав для вiдмови у наланнi
алм iнiстративноТ послуги

Результат надання алмiнiстратшноi
послуги

Способи отримання вiдповiдi (результату)

Умови оr,римання алмiнiстративноi послуги

JJJ

гу Дерlкrеохадатру у Черкасыiй облатi

86 вiд 06.12.2022

заява про державну реестрачiю складовот чаётини

мелiоративноТ мережi (змiн ло вiдомостей про Hei)

l. Заява про державну ресстрачiю складовот частини

мелiоративноТ мережi (змiн ло вiдомостей про Hei) за формою,
встановленою Порядком веденнrl,щ,ержавного земельного

кадастру, земельного кадастру, затвердженим постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня 2012 р. Nэ l05l
(форма заяви додаеться)*
2. Докуплентацiя iз землеустрою, iншi документи, якi с

пiдставою для внесеншI вiдомостей (змiн до них) до

щержавного земельного кадастру про складову частину

мелiоративноТ мережi (технiчна документацiя iз землеустрою

щодо iнвентаризачiТ земель; iнrца документацiя iз землеустрою
вiдповiднО до cTaTTi 25 ЗаконУ УкраiЪИ кПро землеустрiй>),

3. Електронний .покумент.

заява разом з документацiсю iз землеустрою або технiчною

документашiсЮ оцiнки земель в електроннiй формi,
електронним документом надсила€ться в електроннiй формi
засобами телекомунiкацiйного зв'язку з використанням

електронного пiдпису, що базуеться на квалiфiкованому

сертифiкатi електронного пiдпису, чи iншого €tльтернативного

засобу електроннот iлентифiкачii особи з використанням

сдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому
числi через веб-сторiнку,Щержгеокаластру
ПоданнЯ зzUIви про внесення вiдомостей до ,Щержавного

земельного кадастру разом iз документачiею iз землеустрою чи

документацiею iз оцiнки земель здiйснюеться розробником
Takoi докрtентацiт, якщо iнше не встановлено договором на

виконаншI робiт iз землеустрою чи оцiнки земель

14 робочих днiв з дня ресстрацiт заяви у територiальному

органi,Щ,ержгеокал,астру

l. Поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства,

2. Заявлена складова части}{а мелiоративноТ мережi вже

зареестрована.

Витяг з Щержавного земельного кадастру про мелiоративну

мережу, скпадову частину мелiоратlшноТ мережi

РiшеЙ .rро ,iл"о"у у злiйсненнi державноТ реестрачiТ

складовот частини мелiоративнот мережi (змiн ло вiдомостей

про Hei)

надсилаеться заявниковi в електроннiй формi засобами

телекомунiкацiйного зв'язку на вк€rзану у заявi про BHeceHHJl

вiдомосiей (змiн ло них) алресу електроннот пошти або з

використаншIм единого державного веблортму електронних

послуг, у тому числl через веб-сторiнку Щ,ержгеокаластру, або

, 
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lб. Примiтка

* Форма заяви IIро державну реестрацiю складовоТ частини

мелiоративноТ мсрежi (змiн до вiдомостей про Hei) наведена у
додатку ло IнформачiйноТ картки алмiнiстративноТ послуги

в

Додаток
Додаток
до f'иповоi iнформачiйноi картки
адмiнiстративноi послуги з державноi
ресстрацii складовот частини
мелiоративноТ мережi (змiн до
вiдомостей про неi) з видачею витягу
з .Щержавного зеNIельного кадастру

Щержавному кадастровому ре€стратору

вiдповiдно
MocTi

ло Закону
(змiни

зАявА
про внесення вiдомостей (змiн до них)

до Державного зомельного кадастру

УкраiЪИ "Про .ЩеРжавниЙ земельниЙ кадастр"

до них) до .Щержавного

€ державний кордон Украihи;
ГУ Дврхгооlад*тру у Черкаськiй облrcтi

86 вiд 06.12.2022
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прошу внести
земельного

стру про:

0.6
Сiрощтан 0хина МиколаТвна
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об, Щержавного земельного кадастру,
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€ землi в межах територii адмiнiстративно-
територiальноi одиницi;
€ землi в межах територiТ територiальноТ
громади;

€ обмеження у викOристаннi земель;

€ мелiоративну мережу;

И складову частину мелiоративноi мережi;

€ земельну дiлянку

що якого вносяться вiдомостi:

розташування земельноl дlлянки:

Iнш вiдомостi:

ровий номер земельноТ дiлянки (за

ная ocTi):

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

/{о ви додаються*:
iя документа, що посвiдчус особу;
iя локумента, що посвiдчуе повноваження дiяти вiд iMeHi особи;

iя документа про присвоЪння податкового номера;

ментацiя iз землеустрою;
lументацiя iз оцiнки земеJIь;

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

пУ
.6чr,

i застосування норм cTaTTi 1 2 1 Земельного кодексу Украiни в квадратi ставиться символ

I рмачiю про результати розгляду зzuIви прошу надати:

аперовiй формi

€ко
€ко
€к

Ук iни до .Щержавного земельного кадастру;
€ ументИ щодО демаркачii, редемаРкацii, делiмiтацiТ державного кордону УкраТни;

ктронний документ;
rення ВерховноТ Ради УкраiЪи, органу виконавчоi влади, органу мiсцевого

ння;

ення суду;

ументи, на пiдставi якиХ виника€ вiдповiдне право суборенли, cepBiTyTy, iз за3наченням

частини земельноi дiлянки, на яку поширюеться вlдповlдне речове право;

та/;

€до
€до
€pi

€ел
€pi
сам
€
€pi
€до
меж

€у
€в

€д енти, що пiдтверджують погOдження з органом виконавчоi влади, органом мiсцевого

вання, фiзичною, юридичною особою змiни цiльового призначення земельно[

дiля ки у разi обов'язкового погодження такоI документацiТ вiдповiдно до законодавства

l забезпечення виконання зобов'язання з вiдшкодування втрат сi.ltьськогосподарського,

лlсо подарського виробництва, У виглядi гарантiт у разi обовоязкового вiдшкодування таких

вiдповiдно до законодавства.

rlектроннiй формi на адресу:

Сiроштан О**r, Mn*onr'P,iР

Службова iнформачiя

Ресстрачiйний номер заяви

ГУ Дерхгеохадастру у Черхаськiй облттi

86 вiд 06,12.2022
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Пiдпис заявника

,Щата реестрацii заяви

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

.Щержавного кадастрового

реестратора

за наявностi)

подання заяви

Пiдпис .Щержавного кадастрового

ресстратора

передбаченому Iryнктом 1 2 l l Порялку ведення Щержавного земельного кадастру,

ГУ ДержrеокФастру у Чвркаськiй областi

86 вiд 06.12.2022
, 

llll шl l lll llllllllшlllllllll lllш lll lll lllll



зз7

IнФормдцIЙнд кдр,гкд АдмIнIстрдтивноi послуги
ВIДОМОСТЕi4ЗДЕЕЖАВНОГО ЗЕМЕЛЪНО руу

го Ельно вну

(назва алмiнiстративноТ послуги)

ня

влlн

6. лъ1
Уп
7.в

влi

Ng

ння

2Уп

влlн
кiй обл

пDавiJllння
Чепкас

lння

lH
acbKi

1"uйr."уuuпня суб'екта надання послуги)

Уп

гГ

г Гол

влlння

J\t

Найменування центру надання

аДмiнiстративних послуг, в якому

здiйснюеться обслуговування суб' екта

зверненюI

ГУ Дерlкгеохадастру у Черкаськiй облатi

86 вiд 06,12,2022
Сiроштан О*..*. Mn*onr'P,iР

Iнформачiя пtlо центр надання адмiнiстративних послуг

1, l. Щентр наданЕя адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЗвенигородськоТ MicbKoT ради.
1.2. Центр надання алмiнiстративних посJryг Виконавчого

KoMiTery BaTyTiHcbKoT MicbKoT рали.
1.З. I]eHTp надання алмiнiстратшних послуг виконавчого

ком iTery ШевченкiвськоТ сiльськоi рали.
1.4. Центр надання а.чмiнiстративних послуг

КатеринопiльськоТ селищноТ ради.
1.5. Центр наданнrt апмiнiстративних послуг Корсунь-

ШевченкiвськоТ MicbKoT рали.
I.6. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Набутiвськоi сiльськоТ рали Корсунь-

Шевченкiвського району.
l .7. I_{eHTp надання алм i н iстративних послуг виконавчого

KoMiTery СелищенськоТ сiльськоi ради,
1.8. Щентр надання адмiнiсцативних послуг виконавчого

KoMiTery ЪужанськоТ сiльськоТ ради Лисянського району,

1.9. Щентр надання адмiнiсцативнLrх послуг виконавчого

KoMiTery ЛисянськоТ селищноТ ради.
l . 10. Щентр надання алмiнiстратшних послуг Шполянськот

MicbkoT ради об'сднанот територiшlьнот громади,

1.1 l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy MaryciBcbKoT сiльськоi рали,
1.12. Центр надання алмiнiстративних послуг Лип'янськот

сiльськот об'еднаноТ територiшtьноТ громади,

1 . l 3. I-\eHTp надання апмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery CpKiBcbKoi селищноТ ради,
2.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ГоролищенськоТ MicbKoT рапи,
2.2. l-\eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy ВiльшанськоТ селищноТ ради,
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2.3. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг МлiiЪськоТ
с iльськоi ради Черкаського району.
3.1. I-[eHTp надан}ш адмiнiстративних послуг у MicTi

золотоноша
З.2. I-[eHTp надан Hrl алм i н iстративних послуг виконавчого

KoMiTery ГельмязiвськоТ сiльськоТ рали,
3.3. Щентр наданнJI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery НоводмитрiвськоТ сiльськоТ рали.
3,4. Центр надання адмiнiстратшних посJryг виконавчого
KoMiTeTy ПiщанськоТ сiльськоi ради.
3 . 5. Центр наданнrI адм i нiстративних посJtуг Щрабiвс ькоТ

селищноТ ради.
3.6. Центр наданнrI алмiнiстративних послуг
ВеликохутiрськоТ сiльськоi рали.
3.7, Щентр надання адмiнiстративних послуг виконаt'чого
KoMiTery Шрамкiвськоi сiльськоТ ради.
3. 8. Щентр надання адмiнiстративнш( посJryг ВознесенськоТ
сiльськоi рапи.
3.9, [{eHTp наданюI алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЗорiвськоТ сiльськоТ рали,
4, 1 . Щентр наданнrl алм i нiстративних послуг ЧорнобаIвс ькоТ

селищноТ ради.
4.2. Центр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
органу IрклiТвськоi сiльськоi ради
5.1. Цент надання адмiнiстративних посJryг виконавчого
KoMiTery УманськоТ MicbKoT рали.
5.2. Щеятр наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ ради.
5. З. I-{eHTp надан}ш адм iнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Пшанськоi сiльськоI рали.
5.4. I-[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Бучькоi селищноI ради.
5. 5, I-{eHTp наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Бабанськоi селищноТ ради.
5.6. Центр наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT ради.
5.7. Щентр наданнJI алмiнiстративних посJryг виконавчого
KoMiTeTy MaHbKiBcbKoT селищноТ рали.
5.8. Щентр надання а.чмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy IBaHbKiBcbKoT сiльськоТ рали.
5.9. Щентр надання а.чмiнiстративних послуг апарату

управлiння Тальнiвськоi MicbKoi ради та ii виконавчого
KoMiTery.
5. l 0. I_{eHTp наданЕя алмiнiстративних послуг виконавчоТо

KoMiTery ЖашкiвськоТ MicbKoT рали.
5. l 1. Цент надання апмiнiстративнrх послуг виконавчого

KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльськоТ ради.
5. l2. I-\eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

комiтеry,ЩмитрушкiвськоТ сiльськоТ рали,
6. l. I-{eHTp наданнrl адмiнiстратшних послуг виконавчого
KoMiTery Монастирищенськоi MicbKoi ради.
7.1. Щентр наданнrI адмiнiстратшню( посJryг м. Черкаси.

7.2. Щентр наданнrI aпMiHicTpaTlBнrx посJryг виконавчого
KoMiTery РуськополянськоТ сiльськоi рали.
7.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоI рали.
7.4. L_(eHTp надання алм i н iстративних посJryг виконавчого

KoMiTery СагунiвськоТ сiльськоТ рали.
7.5. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоi ради.

о*..*, Mr*onuP*P
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М iсцезнаходження центру нада]:{ня

алмiнiстративних послуг

о**r, Mr*onr'9,iР

ГУ Дерхrеокцастру у Черкаськiй облктi

86 вiд 06.12.2022
, 

llll lll l lll lшllшIllllшlllll lIIп lll ill illlI

7.6. Щентр надання алмiнiстративнLD( послуг
ЧервонослобiдськоТ сiльськоТ ради.
7.7. Щентр надання апмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БулещанськоТ сiльськоi рали.
7. 8. I_{eHTp ЕаданнrI алм iнiстративних послуг вико навчого

KOMiTeTy МошнiвськоТ сiльськоТ рали.
8. 1 . I-{eHTp надання алм i нiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Кам'янськоТ MicbKoT рали.
8.2. I_[eHTp надан ня алм i н iстративних послуг М ихайлiвс ькоТ

сiльськоТ ради.
8.3. t{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy KaHiBcbKoT MicbKoi ради
8.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг СтепанецькоТ
сiльськоi ради об'еднаноi територiальноТ громади.
8.5. Щентр наданнrI адмiнiстратlшних посJryг виконавЧого
KoMiTery Бобрицькоi сiльськоТ рали.
8.6. I_[eHTp наданнJI адмiнiстративних
сiльськоТ рали.
8.7. I_{eHTp надання адмiнiстративних
KoMiTery См iлянськоТ MicbKoT ра.чи.
8. 8. I_\eHTp наданнrI алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTery Ба,rаклеiвськоi сiльськоТ рали.
8. 9, I_{eHTp надання адм i нiстративних послуг Ротм icTpiBcbKoT
сiльськоТ ради.
8. l0. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT

сiльськоТ рали.
8. l l. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг БерезнякiвськоТ
сiльськоТ ради
8. l2. Щентр надання адмiнiстративних послуг ЧигиринськоТ
MicbKoT рали.
8. 1 З. I]eHTp надання адм iнiстративнлD( послуг Медведiвськоi
сiльськоТ ради.

послуг ЛiплявськоТ

послуг виконавчого

1. l. 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенка
lBaHa,4'7.
1.2. 20250,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр-кт. ,Щружби 8.

1.З. 202lr4, Черкаська область, Звенигородського району, с.

Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.

1.4. 2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул.
Семена Гризла, 12.

1.5. 19402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський ,

вул. Шевченка,42,
l.б. l9425, Черкаська область, Черкаський район, с. Набутiв,
вул. Щентра,rьна, l 90/ l.
1.7. 1944З, Черкаська область, Звенигородський район, с..

Селище, вул. I_\ентральна, l7.
1.8. l9ЗЗ3, Черкаська область, Звенигородський район, с.

Бужанка, вул. Щентральна, l9.
1.9. l9300, Черкаська область, смт. Лисянка, пл. Миру,30.
1. l 0. 20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська,
59.
l . l l. 206З l, Черкаська область, Звенигородський район, с,

MaTyciB, вул. Кравченка, 7.

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

Лип'янка, вул.Iвана Гончара, 1/а.

1.1З. 20505, Черкаська область, смт. ерки, Звенигородський

р-н., вул. В. Чорновола 2.
2,|. |9502, Черкаська область, м. Городище, вул.
Грушевського, 1 l.
2.2. |952З, Черкаська область, Звенигоролський район, смт
Вiльшана, вул. Шевченка, l90.

l.
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2.З. l95ll, Черкаська область, Черкаський район, с. Млiiв,
вул. Щанила Кушнiра, 67.

З.1. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул.
Незалежностi, 15.

З.2. |97ll5, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Гельмязiв, вул. L{ентральна, l.
З.З.19'7З4, Черкаська область, Золотонiський район, с. Нова

[митрiвка, вул. Чернишевського, [9.

З.4. |9'72З, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Пiщане, вул. Шеремета Руслана, 98А.
З.5. 1980[, Черкаська область, смт.,Щрабiв, вул. Гагарiна, l7.
3.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Великий XyTip, вул. Куниui, l0
З.7. l98 l2, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Шрамкiвка, вул. Незалежностi, l6.
З.8. l974l, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Вознесенське, вул. I_[ентральна, 2 1,

З.9.19'740, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Зорiвка, вул. Шевченка, 45
4.1. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул.

Щентральна,152.
4.2. 19950, Черкаська область, Золотонiський район, с.

IрклiiЪ, вул. Соборностi, 2.

5. l. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, З216.

5.2.20З82, Черкаська область, Уманський район, с.

Ладижинка, вул. Шкiльна, 2.

5.3. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 35а.

5.4. 201 14, Черкаська область, Уманський район, смт. Буки,
вул. Щентральна,28.
5.5. 2035 l, Черкаська область, Уманський район, смт.
Бабанка, вул. Соборна, З0.
5.6. 2000 l, Черкаська область, м, Христинiвка, вул. Соборна,
з0.
5.7. 20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул.

Шевченка,9.
5.8.201З2, Черкаська область, Уманський район, с. Iваньки,

вул. Iгоря Щербини, З5.
5.9.2040l, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, l5.
5.10. l9201, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Захисникiв

Украiни, l9.
5.|1, |9222, Черкаська область, Уманський район, с.

Баштечки, вул. Миру,8.
5.12.20ЗЗ2, Черкаська область, Уманський район, с.

,Щмитрушки, вул. Петропавлiвська, l9
6.1. l910l, Черкаська область, м. Монастирище, вул,

Жовтнева, l.
7. l. l 8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна,
l 70.
,7.2, 

|96о2, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська

Поляна, вул. L1.1евченка, 67.

7.з. l9640, Черкаська область, Черкаський район, с, Леськи,

вул. I_{ентральна, 53.
'7.4. 19644, Черкаська область, Черкаський район, с.

CaryHiBKa, вул. Лесi УкраТнки, 77l4.
,7.5. lgбз2,Черкаська область, Черкаський район, с.

Степанки, вул. Героiв Украiни, 124.
,7.6. 

19604, Черкаська область, Черкаський район, с, Червона

Слобода, вул. Соборна, 2/l.
7,7. |9622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свидiвок,

вул. Шевченка, l77.
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7.8. l96l5, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни,
вул. М. Преснякова. l3.
8.1.20800, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. ГероТв

Майдану З7.
8.2,20825, Черкаська область, Черкаський район, с.

Михайлiвка, вул. ГероТв Майдану, 27.

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

8.4. 190З l, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанцi,
вул. Тагiанесяна, 10.

8.5. l9014, Черкаська область, Черкаський район, с. Бобриttя,

вул.,Щружби,4,
8.6.. 19020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляве,
вул. I]ентральна,2.
8.7. 20700, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежностi,
з7.
8.8.20122, Черкаська область, Черкаський район, с. Балаклея,
вул. Незалежностi,2.
8.9.20'726, Черкаська область, Черкаський район, с.

PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l 8.

8.10.20726, Черкаська область, Черкаський район, с.

TepHiBKa, вул. [{ентральна, 35.

8.1 1. 20746, Черкаська область, Черкаський район, с.

Березняки, вул. Химичiв, lA.
8.12.2090l, Черкаська область, шr. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, l9.
8. lЗ. 20930, Черкаська область, Черкаський район, с.

Медведiвка, вул. Б. Хмельницького, 44в.

1
Iнформаrriя щодо режиму роботи
центру надання адмiнiстративних
послуг

1.1. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до 16.00

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 15.00

Субота, недiля - вихiдний
1.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Сере.па: з 8.00 до 20.00
П'ятнишя: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
l,З. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
Серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.4. Понедiлок, середа з 08.00 ло 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 17.15

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
1.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа з 08.00 до l7.00
Четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 17.00

Субота, недiля - вихiдний
1.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
П'ятниця з 8.00 до l5.00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
1.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Сере.ча 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 17:00

CipotllTaH О**r, Мr*оп.',9rЪб
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BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до 16.00

1. l0. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
1. l l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l 6:00

Серела з 08:00 ло 20:00
Субота, недiля -- вихiдний
1.12. 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
1.13. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до 17.00

BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
2.1 . Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниuя з 08.00 до l6.00
Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
2.2. 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
2.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,

п'ятниця з 08.00 до l6.00,
Субота, недiля - вихiдний
3.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до 17.15

Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
З,3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
З.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до 15.45

Субота, недiля - вихiдний
З.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7. l 5

П'ятниця з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до 13.00

недiля - вихiдний
3.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до 16.00

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

Сiроштан О**r. Mn*onu'P,iР
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3.8. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3,9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до 17, 1 5

П'ятниця - з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4. l. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до 16.00

П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - l5.00
недiля - вихiдний
4.2. Понедiлок, BiBTopoK, tleTвep, 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
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до 17.00

П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля * вихiдний
5.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.00
Серела з 08.00 до l5.00, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - влтхiдний
5.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l7.15
П'ятниця з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
5.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 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'ятниIц з 08.00 до 16.00

четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.9. Понедiлок, середа, tIетверг з 8.00 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l5. |5
недiля - вихiдний
5. 10, Понедiлок, BiBTopoK, середа,

П'ятниця, 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 17,00,

Субота, недiля - вихiдний
6.1. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до 17:00

BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця , субота з 8:00 до l6:00
недiля - вихiдний
7, l . Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
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BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
7.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08,00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20,00
Субота, недiля - вихiдний
7.З. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до l6.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до 16.00 (прийом громадян до lЗ.00)
Недiля вихiдний
7.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела, п'ятниця з 08.00 до 16.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
7.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.30
Серела, п'ятниця з 08.00 до 16,00

Четвер з 08,00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
7.6. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до 17.00

BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'ятниця з 8.00 до 15.45
Субота, недiля * вихiдний
7.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.15
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - влтхiдний

7.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця з 08.00 ло l6.00, субота з 08.00 до 1З.00,

недiля - вихiдний
8. 1 . Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до 1 7:00
П'ятниrц з 8:00 до l6:00
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 - вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до 16.З0

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниtlя з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до 17:15

П'ятниця з 8:00 до lб:00
Субота, недiля - вихiдний
8.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7: l5
П'ятниtlя з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Серела з 9.00 до 20.00
П'ятниltя з 8.З0 до l5.30
Субота, недiля - вихiлний
8.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00

четверг з 08.00 до 20,00
Субота, недiля - вихiдний
8.9. 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
8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
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Субота, недiля -. вихiдний
8. 1 l . Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.30

середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.12. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l6.00, BiBTopoK з

09.00 до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до 15.00

Субота, недiля - вихiдний
8.1З. 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

3.

Телефон/факс (довiдки), адреса

електронноi пошти та веб-сайт центру
надання алмiнiстративних послуг

1. l. Тел. (04740) 2206О, 2244l,e-mail: zvenmiskrada@irkr.net,
веб-сайт: zven.gov.ua
l .2. Тел./факс (0а7а0) 6-22,55, e-mail: vat_admincnap@ukг.net
1.3. Тел. (04740) 95-З-98, e-mail: silrada_shev@meta.ua
1.4. Тел. (04'742) 22601,e-mail: sr.kаtеr.сk@ukr.пеt, веб-сайт

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

1.5. Тел. (047З5) 24808, e-mail: rada_kors@mail.ru
l .6. Тел. (0473 5 ) З -09 -'7'7, e-mail: tsnap-nadutiv-rada@ukr.net,

веб-сайт: https://nabutivska-gromada. gov.ua

1.7. Тел. (04735) 2-0l -03, e-mail: gromada_cnap@ukr.net, реб-

сайт: https://selyshenska. gromada. оrg.uа

1.8. Тел. (04749) 64-4-4|, e-mail: buzh_otg_cnap@uk.net ,

http ://Ъuzhanska. grоm ada.org.ua
1.9. Тел. (04749) 6-23-46, 6-24-69, e-mail: lysselrada@ukr.net
1.10. Тел. (04741) 2-0l-З9, e-mail: cnap-shpola@ukr.net
1.1 l. Тел. (063)20812З7, e-mail: matusovrada@uk.net, веб-

сайт: matusivska.gromada.org.ua
1.12. Тел. 9-62-90, (068) 7600134, e-mail:
l ipianska.otg@gmai l.com
l . lЗ. Тел. (04742) 9-02- 18, e-mail: srеrku@ukr.пеt
2. l. Тел,(047з4) 2-0 1 -82, e-mail: gог_спар@ukr.пеt, веб-сайт:

http ://gогmгаdа. gov. ua

2,2.Тел. (04734) 96160, (04734) 96l81, e-mail:

vilshanarada@uk.net
2,З. Тел. (047З4) 95-З-44, e-mail: mlyiv_otg@ukr.net

З.1 . Тел. (041З'7) 5-26-68, 5-22-'7 5, веб-сайт -

http ://zolotonosha. osp-ua. info, e-mail :

cnap_zolotonosha@ultr.net
3.2. Тел. (096) б790848, (09З) 6'79308'7, e-mail:

gelmyazivsr@ukT.net
3.З. Тел. (0473'7) 52496, веб-сайт
http ://novodmytrivsk.zolorayon. gоч.uа

З.4. Тел. (047з7) 9"7 4-з0, e-mail: pischane-tsnap@ukr,net

3.5. Тел. (4738) З-05-8l, факс (4738) З-05-81, е-

mail : cnap,rda@ukr.net
З.6. Тел. (0473s) 96-63 l, e-mail: vhutir_sr@uk.net, веб-саЙт:

vhutirotg,org.ua
3.7, Тел. (0473s) 99-5,4?, e-mail: гаdа-shr@ukr,пеt, веб-сайт:

shramkivska-gromada. gov.ua

3.8. Тел. (067) бs5s026, e-mail: cnap.voznesenske@uk,net, веб-

сайт: voznesenske -gromada.gov.ua

3.9. Тел. (041 з,7 ) 20 |46, e-mail : zorivka*sr@uk,net, веб-сайт:

zorivska. gromada.org.ua
+. t . тел. (о+Т Зg) 227 gЗ, e-mai l : сhоrпоЬауsrаdа@ukr, net

4.2. Теl.(04739) 55 l8з, e-mail: irkl*tsnap@ukr,net, веб-сайт:

http ://irkliiv-rada.org.ua
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5.1. Тел. (04744) З-08-66, e-mail: uman-cnap@ukr.net
5.2. Тел. (047 44) 9 -7 2-42, 9 -'7 2-З |, e-mail: ladiginkasr@uk.net
5.3. Тел. (068) 47471l2, e-mail: admin.rda@ukr.net
5.4. Тел. (04741) 31-4-85, e-mail: bukyotg@u}c.net
5. 5. Тел. (0 47 44) 9 -52-42, e-mail : babanskasr@uk. net

5.6. Тел. (04745) 60254,e-mail: rada0406l582@meta.ua
5. 7. Тел. (04748) 6- |8-'7 4, e-mail : mankivka_selrada@uk.net
5.8. Тел, (098) 7 19З 149, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.com,
веб-сайт: ivankivska.gromada.org.ua
5.9. Тел. 0473 l 3-И-9 l, e-maiI: talnivska.gromada.org.ua

5. 1 0. Тел. (041 4'7) б l l 45, 6 1 1 4 l, e-mail: чйопсоm0 1 6@ukr.net
5.11. Тел. (0414'l) 95-4Зl, 097-001-14-61, e-mail:
bashtechki@uk.net
5, l 2. Тел. (047 44) 96222, e-mail : dmuffushku_cnap@ukr.net
б. l . Тел. (О47 46) 25 l l 8, e-mail: cnap-monteg@ukr.net,' Веб-

сайт: monastyrysche.gromada.org.ua
7.1. Тел.(0472) З3-07-0l, тел./факс: (04'72) 36-01-83, e-mail:

cnap_cherkasy@uk.net
7 .2. Т ел,(0412) 3 0-З 3 -3 1, e-mail : rpol@i.ua, веб-сайт r-роl.сk. ua

7.3. Тел. (0412) З4З-692, (06З) 479-17-16, e-mail
lesky.cnap@uk.net, веб-сайт:httр: leskivska-gromada.gov.ua
7.4. Тел. (047 2) З4 -26-98, e-mail : sagunivskarada@ukr,net,
офi чiйний сайт: htф://sagunivskaotg.org.ua
7.5. Тел. (04'72) 306532, e-mail: stepanki,rada@uk.net
7.6. Тел. (047 2) 58662З, 586392, e-mail : tsnap-sloboda@ukr.net
7. 7. Тел. (0 47 2) З 40222, З 40З2|, e-mail : budrada@uk. net

7.8. Тел. (0472) 30-2 1 -06, 30-25-40, e-mail: moshnuSR@ukr.net
8. 1. Тел. (047 З2) 6|'1 8'7, e-mail: cnapkam@ukr.net, веб-сайт
https://kammiskrada. gov.ua
8.2. Тел. (0 4'7 З2) 9 8442, e-mail : myh_silrada@ukr. net

8.3. Тел, (047З6) З-l7-78, e-mail: kaniv_chap@ukr.net
8.4. Тел. (047З6) 96-4-24, e-mail: stepanci_otg_cnap@ukr.net,
веб-сайт - http ://stepanecka.gromada.org.ua
8.5. Тел. (04736) 68225 , e-mail: bobryca_rada@uk.net
8.6. Тел. (047З6) 9З224, e-mail: silradaliplava@gmail.com, веб-

сайт htФ://liplyavska. grоmаdа.оrg.uа

8.7, Тел, (047З3) 4-2З-'7З, e-mail: dozvilniy@ukr.net
8.8. Тел. (04733) 9З Ц2, e-mail: balaklea_s_r@uk.net, веб-

сайт:www,Ьа,lаklе ivskaotg,org,tla
8.9, Тел. (047З 3 ) 9 -5З -4'7, e-mail cnap.rotmistrivka@gmail.com

веб-сайт: rotmistrivka-gromada. gov.ua
8. l0. Тел. (096) 67499З l, e-mai[: ternivkacnap@gmail.com,
офiцiйний сайт: https://ternotg.org.ua
8. 1 1, Тел. (0473 З) 97 57 l, e-mail: berez.selcetar@gmail.com
8. 1 2. Тел. (047 3 0) 2,8'7,28, e-mail : Chygyryn_mrada@ukr, net,

веб-сайт: chigirinskaotg.org.ua
8. 1 3. Тел. (0473 0) 9 5 -З -45, 9 5 -2,98, e-mail : mdsr2O 1 5 @ukT.net

нормативнi а кти, я кимлl регламентусться надання алмiнiстративноI пое,lуги

4. Закони УкраТни
стаття 38 Закону Укратни кпро ,щержавний земельний

кадастр)

5. Акти Кабiнету MiHicTlliB YKpaiHlt

Пункти l66-168, |,7|, 1,74].,l77 Порялку веденнJI ,Щержавного
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд l7 жовтня20|2 р. Nэ l05l
Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб TpaBHJt

20l4 р. Nэ 523-р <.I|,еякi питання надання адмiнiстративних

CiporuTa н О**r. Mr*onr'P,iР
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послуг органiв виконавчот влади через центи надання

адм i нiстративних послу г)

6.
Акr,и чентральних оргаtлiв викогlавчtlТ

влади

1
Акти мiсцевих органiв виконавчоТ
влал,l./органiв м iсцевого
самоврядування

Умови о,lгримання адмiнiстративноI послуги

8.
Пiдстава для одержаншI
адмiнiстративноi послуги

змва про наданнr1 вiдомостей з ,щержавного зе,мельного

кадастру

9.

Вичерпний перелiк локументiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноТ послуги, а також
вимоги до них

l. Змва про надання вiдомостей з ,Щержавного земельного
кадастру за формою, встановленою Порялком ведення

,Щержавного земельного кадастру, затвердженим постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17 жовтня 2012 р. Jф l05l
(форма заяви додасться)*
2. .Щокумент, що пiдтзgрджу€ оlrлату послуг з надання витяry
з ,Щержавного земельного кадасlру про мелiоративну мережу,

скJIадову частину мелiоративноi мережi (або iнформачiя
(реквiзити платежу) про сплату збору (внесення плати) в буль-
якiй формi, наданi суб'сктом звернення)
3.,Щокумент, який пiдтверджуе повноваження дiяти вiд iMeHi

заявника (у разi подання заяви уповноваженою заявником
особою)

l0.
Порялок та спосiб подання

документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi поlэлуги

Заява про надаItнrI вiдомостей з Щержавного земельного
кадастру у паперовiй формi з доданими документами
пода€ться заявником або уповноваженою ним особою
особисто або надсила€ться рекомендованим листом з описом

вкJIаденнrl та повiдомлен}шм про вру{ення або в електроннiй

формi - засобами телекомунiкацiйного зв'язку з

використанням електронного пiлпису, що базусться на

квалiфiкованому сертифiкатi електронного пiлпису, чи iншого
,tльтернативного засобу електронноТ iлентифiкачiТ особи через

Публiчну кадастрову карry або з використанням единого
державногО вебпорталУ електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку Щержгеокаластру
У разi поданнJI заяви органом державноТ влади, органом

мiсцевого самоврядування у заявi зазначаються пiдстави

надання вiдповiдноТ iнформачiТ з посиланням на норму

закону, яка перелбача€ право вiдповiдного органу запитувати

таку iнформацiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з якою

виникJIа потреба в отриманнi iнформачiт. Така заява

розглядаеться у позачерговому порядку

l1
Платнiсть (безоплатнiсть) надання
алмiнiстративноТ послуги

Послуга платна (у випадку зверненнJI органiв виконавчоТ

влади та органiв мiсцевого самоврядування - безоплатна)

У разi ппаmносmi:

l l Нормативно-правовi акти, на пiдставi
яких стягу€ться плата

бiаття 4l Закону УкраТни кПро Щержавний земельний каластр>

0.6
тан окйна Миколаiвна
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ll ,, Розмiр та порядок внесення п
(адмiнiстративного збору) за п

алмiнiстративIгу lrослуry

l1 3. Розрахунковий рахунок для
плати

ryДеI

86
, 
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,ан оксана мп*оп.i9rЪб

внесення

Розмiр ппати за надання послуги - 0,05 розмiру прожиткового
MiHiMpry щIя працездатних осiб, встановленого законом на l
сiчltя кztлендарного року, в якому надаеться вiдповiдна
адмiнiстративна посJryга
Ошtата послуги здiйснюсться шляхом попереднього
перерахування коштiв через банки таlабо вiддiлення поштового
зв'язку; пiдтвердженням оплати послуги е платiжне дор)пrення
або квитанцiя з вiдмiткою банку чи вiддiлен}ul поштового
зв'язку (або iнформачiя (реквiзити платеlку) про спrrату збору
(внесення плати) в буль-якiй формi, наданi суб'ектом
звернення)
Ошtата послуг здiйснюеться з ypaxyBaHIuIM вимог Закону
Украiни кПро шlатiжнi системи та переказ коштiв в YKpaiHi>.
У разi поданшI заяви в електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з використанням електронного
пiдпису, що базуеться на квапiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого €tльтернативного засобу
електронноi iдентифiкацiТ особи, у тому числi через Публiчну
кадастрову карту, оплата послуг за наданIи вiдомостей з

,Щержавного земельного кадастру здiйсtпоетьсli iз
застосуваннrIм електронн}тх шlатiжнrх засобЬ вiдповiдно
до Закону Украiни <Про гшатiжнi системи та переказ коштiв в

УкраiЪi> за допомогою програмного забезпечення,Щержавного

l. 1 . ГУК у Черк.обл./Звенигор,р-н/22012500, 2649066'7 4,

UAO5 89999803 34 l 7987902,7 02з 100
l .2. УК у M.BaTyTiHoMy/BaTyTiHe 1220 12500, З 677 l 5 З 8, 89999 8,

UА5з8999980зз4 1 l987902702з005
1 . 3. УК у Звен.р-l/отг с.Шевченк oBl220 |2 500, З'7 8 647 24,
UA9689999803 34 l 2987902,1 02з 6,7 l
1.4. ГУК у Черк.обл./тг смт KaTep/22012500, З79З0566,
UА868999980з 34 l 3987902,1 02з7 з9
1.5. ryК у Черк.обл./тг м,Корс/22012500, З7930566,
UA78 8999980з з4 1 69879027 023,7 4 l
1 . 6. УК у Корс-Шевч.р-н/Кор-Шев.р/220 l 2500 ; 3 67 7 7 264,
899998, UA5989999803 34 l 4987902,7 02з240
1 . 7. УК у Кор-Шевч,р/отг с. Селшlt е 1220 |2500, З 420'7 20 |,
UA54 89999 803 3 4 l 99 879021 02з 64з
l . 8. УК у Лисян.р-l/отг с.Бужанк al220 |2500, З 67'7 7 81 4,

UA 1 289999 803 з4 1 59 87902,7 02з 68з
1.9. ГУК у Черк.обл./тг с.Лисянка/22012500, З'79З0566,

UA8489999 80з з 4 1 9987902,7 023 685
1.10. УК у Шпол.р-н/отг м.Шпола/22012500, 3803l276, 899998,

UA6689999803 з4 l 09879027 023 659
l . 1 1 . УК у Шпол.р-н/отг c.Maryci Bl220 12500, З 80З |27 6,

899998, UA l 88999980зз4 l 69879027 02з65,|
1.12 УК у Шпол.р-н/отг
с.Лип'янка/220 l2500, 7 l2578400l, 26з2з522,
UA9489999803 34 1 29 87902,7 02з,l 07
1 , 1 З. ГУК у Черкаськiй обл,/ ТГ смт ерки/ 2201.2500, З'79З0566,

UA7 0 8 999 9 803 34 l 5 9 87902,7 02з 609
2.1 ГУК у Черк. обл./тг. м. Городище1220|2500,0440766l,
899998, UA888999980334 1 l 9879027 0237 зз
2.2. УКу Гор.р-н/отr с.Вiльшана/220 l2500, З6'7'720'72,

UАз з 89999 803 з4 l 79 8 79027 02з 663
2.3. ГУК у Черк.обл./тг с.МлiЪ/220l2500, 379305б6, UA
l 78999980зз4 1 0987900002362 l
3. l . ЗДКСУКУ(ЕАП)/Золотоноша/220 l 25 00, З 6'7 7 4284, 89999 8,

UA2 8 89999803 34 l 5987902,7 02з 00,7

З.2. МФО 8201'72, СДРПОУ 26358880, р/р
97 8201120з44270002000047 l 00

Дерхrеохадастру у Черхаськiй областi

lб еliд06,12.2022
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З.3. ГУК у Черк.обл./тг с.Новодмит/220l2500, 379З0566,
UA27 89999803 34 l 29 87902,1 02з7 49
3.4, ryК у Черк.обл./тг с.Лiщанеl22012500, 379З0566,
UA 1 9 89999803 з4 l 59 87902,7 02з7 5 |

3.5. ГУК у Черк.обл./тг смт Щрабiв220l.2500,З79З0566,
UA84 89999 80з з 4 1 79 8 7902,7 02з1 | 5

З.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/220l2500, З42З8З49,
UA8 1 89999803з4 1 l 9879027 02з665
З.7. ГУК у Черк.обл./тг смт Шрамк/22012500, З42З8З55,
UАз 2 89999 803 34 l 898790 27 02з7 бз
3.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Вознесен/220|2500, З'19З0566,
UА8б8999980з 34 l 798790 00023,1 29
3.9. ГУК у Черк.обл./тг с.Зорiвка/22090100, З'79З0566,
UA93 89999803 l 40 l 05з7000023629
4.1. ГУК у Черк.обл./тг смт Чорноб122012500, З'79З05ý6,
899998, UА578999980з34 14987902,7 02з,7 61

4.2, УК у Чорн.р-l+/отг с.Iрклiiв/220 l 25 00, З 6'7 82468, 899998,
UA43 89999 803 34 l 29 87902,7 02з 65 5

5. l . УманськеЛr'КЛr'мань/220 l 2500, З1960695, 899998,
UA4489999 803 34 l 59 879027 02з 0 l0
5. 2. Уман.УIОотг с.Ладиж инка/ 220 |2500, З 796069 5,

UA2 5 89999 803 з 4 1 89 8 790 27 02з 69 5

5.З. ГУК у Черк.обл./тг с.Паланка/220l2500, 379З0566,
UA2 0 8 9999 80з з 4 1 49 8 79 027 02з б 5 |

5.4. ГУК у Черк.обл./тг смт Букп1220|2500,2565976З,
UAO 5 89999 803 34 1 3 9 87902,7 02з 64 5

5. 5. ГУК у Черк. обл./тг смт. Бабанк al220 |2500, 044|027 8,

UA84820 l 720з4420000 l 000 l 3525 8

5.6. ГУК у Черк.обл./тг м.Христин|2201'2500, З'79З0566,
UA l 789999803з4 1 7987902,7 02з,7 57
5.7. ГУК у Черк.обл./тг смт MaHbK/220l2500, З79З0566,
UА298999980з з4 l 0987902,] 02з7 4з
5.8. УК у Маньк.р-н/отг c.IBaHbKl,t/220l2500, З798l920, 899998,
UА778999980з34 1 7987902,7 02з647
5.9. УК у Тальн.рн/отг. м. Таrrьне1220|2500,З6780083, 899998,
UA8 5 89999 803 34 l 69879027 02з бl 5
5.10. ryК у Черк.обл./тг м.Жашкiв/220l2500, З79З0566,
UA9 8 89999 803 3 4 l 99 8 790 21 02з 62,7

5. l l . ГУК у Черк.обл./тг с.БаIIIтечки/220|2500, З7 9З0566,
UA488999980334 1 8987900002з7 l 9

5. l 2. Виконавчий комiтет,Щцитрушкiвськоi сiльськоi ради
Код еДРПОУ 044l0344, UА|2820|'120З44220001000l l7706 в

Ш(СУ м. КиiЪ МФО 820172
6. l . ГУК у Черк. обл./тг м.Монастир 1220 12500, З'l 9З0 5 66,
UA0489999803 34 l 4987902,1 02з,l 45
7. l . УК у. м. ЧеркасахД еркасп/2202500, 899998, 3 803 l l 50,
UA5 4 89999 803 3 4 1 09 8 79027 02з 002
'7 .2.УК у м.Черкасах/отг с.Р.ПоляяJ220l2500,380З l l50 ,

899998, UА488999980з34 l 69879027 02з699
7.3. УК у м.Черкасах/отг с.Леськlа/22012500,3803l l50 ,

899998, UА7з 8999980з34 1 2987902,7 02з69,7

7,4. УК у м.Черкасах/отг c,CaryHibl220|2500,380З l l50,
899998, UA 7589999803з4l2987900002371 l
7. 5. ГУК у Черк.обл,/тг с.Степанк/220 l 2500, З'7 930566, 899998,

UA9289999 803 з 4 l 89 8 7 902,7 02з б 5з
7.6. ryК у Черк.обл./тг с.Ч.Слобо д/220 12500, 3'7 9З0 566,
899998, UА9689999803з4 1 09879027 02з,7 0|
7. 7. ГУК у Черк.обл./тг с.Булище/220 l 2500, З"l 9З05 66, 899998,

UA258999980334 1 6987902,7 02з,125

7.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Моцни/220l2500, 04408809,

UA7689999 803 з 4 l 89879021 02з7 47

0.6
миколаiвна



Строк наданнrI адмiнiстративноТ
послуги

Перелiк пiдстав для вiдмови у наланнi
алмiнiстративноi послуги

Результат надання адмiнiстративноi
послуги

Способи отриманIil вiдпов jдi
(результату)
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8.1. ГУК у Черк.обл./тг м.Кам'ян/220l2500, 37930566,
UA4 l 8999980334 l 69879027 02з бз l
8.2. ГУК у Черк.обл./тг с.Михайл/220l2500, З79З0566,
UA89 8999980з 34 l 09 87902,7 02з бзз
8. 3. Канiв.УI,VКанiвський p -Hl22012500, 3 804 8 5 5 7, 899998,
UA65 8999980з 34 1 7987902,7 02з |84
8.4. Канiв.УIOотг с. Степан цil 220 |2500, З 804 8 5 5 7, 899 998,
UАз 9 8 9999 803 34 l 89 879021 02з бз,7

8.5. ryК у Черк.обл./тг с.Бобричя/220l2500, 044l08l2,
UA22 89999803 34 l 09 879027 02з6,7 5

8.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Лiпrrяве/22012500, З79З0566,
UА648999980з з4 1 4987902,1 02з бз 5

8.7. УIOСмiлаЗ8029906, ГУДКСУ у Черкаськiй обл.899998,
22012500 UАOз 89999803 з4 1 99879027 02з009
8.8. Смiл.УIOотг с.Бшtакл ея/22012500, 3 8029906,казначейство
УкраiЪи, UАЗ 58999980ЗЗ4 1 3987902'7 02З687
8.9. Смiл.УIOотг c.PoTMicTpiBKa/22O l 2500, 3 8029906,
UA28 89999803 34 l l 987902,7 023 649
8.10. Смiлянське УК/отг с. TepHiBKa/22012500, СДРПОУ
3 8029906, р/р UA 7 5 89999803 З 4 10987 9027 02З 69 l
8.1 l. ГУК у Черк.обл./тг с.Березняк/22012500, З'79З0566,
UA l 08999980зз4 1 7987902,7 02з689
8. l2. УК у Чигир. р-н/отг м. Чигириrr/220l2500,899998,
з678з 194, UA 468999980зз41 8987902702з,705
8. 1 3. УК у Чигир.р-t/отг с.Медведiв/220 |2500, З67 8З 19 4,
UA7 1 8999980з з4 l 49879027 02з7 0з
В день реестрацii вiдповiдноi змви у територiальному органi

,Щержгеокаластру
У разi поданIи заяви в електроннiй формi через Публiчну
кадастрову карту витяг з Щержавного земельного кадастру про
земельну дiлянку в електроннiй формi або мотивована вiдмова
в наданнi такого документа видаються в режимi реального часу
за допомогою програ}.Iного забезпечення ЩержЕвн. ого

1, У ,Щержавному земельному кадастрi вiдсутнi запиryванi
вiдомостi
2. Iз заявою про наданюI вiдомостей з ,Щержавного земельного
кадастру звернулася неналежна особа (на отриманшI витяry з

.Щержавного земельного кадастру про мелiоративну мережу,
скJIадову частину мелiоративноТ мережi мають право: l) органи
державноТ влади, органи мiсцевого самоврядуваннrI JUuI

здiйснення cBoix повноважень, визначених законом; 2)
власники, корисryвачi мелiоратlвних мереж, скJIадовI,D( частин
мелiоратIвних мереж або уповноваженi нlдли особи; 3) члени
органiзацiй водокористувачiв або уповноваженi нlдr,tи особи; 4)
власники, корисryвачi земельнID( дiлянок або уповноваженi
ними особи, земельнi дiлянки яких розташованi в межах або
перетинаються межами мелiоративних мереж, скJIадових
частин мелiоративнlо< мереж)
З, Щокументи поданi не в повному обсязi (вiдсутнiсть
документa що пiдтверджуе повноваження дiяти вiд iMeHi
змвника, вiдсутнiсть документа, що пiдтверлжуе оплату послуг
з наданш{ витяry (або iнформачii (реквiзитiв гшатежу)), таlабо-
не вiдповiдають вимогам, встановленим законом (заява не
вlдповlдае встановленlи
Витяг з ,Щержавного земельного кадастру про мелiоративну
мережу, складову частику мелiоративноi мережi або
повiдомлення про вiлмову у наланнi вiдомостей з ,Щержавного

Витяг з ,Щержавного земельного кадастру про мелlоративну
мережу, скJIадову частину мелiоратшноТ мережi або
повiдомлення про вiдмову у наданнi вiдомостей з ,Щержавного

, 
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земельного кадастру надсилаються заявциковi в електроннiй
формi засобами телекомунiкацiйного зв'язку на вказану у
зверненнi адресу електронноi пошти або з використанмм
единого державного вебпорталу електронних послуг, у тому
числi через веб-сторiнку ,Щержгеокадастру, за бажанням
заявника видаються у паперовiй формi чентром наданнJI
апмiнiстративних послуг особисто заявнику або шляхом
направлення поштою цiнним листом з описом вкJIадення та
ПОВiДомленням про вр}л{ення

16 Примiтка * Форма заяви про наданшI вiдомостей з ,Щержавного
земельного кадастру наведена у додатку до Типовоi
iнформацiйноi картки адмiнiстративноТ пос.rтуги

g
зеl
rrр

Вiдповiдно до Закону Украiни "Про flержавний земельний кадастр" та Порядку ведення
авного земельного кадас,гру прошу надати:

витяг з ,щержавного
|льного кадастру

П лержавний кордон Украiни
П землi в межах територii адмiнiстративно-територiатrьноi
одини:цi
П землi в межах територiй територiаJIьних громад

ГУ Де!,lкгеокадастру у Черквсыiй областi
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П обмеження у використаннi земель, Г у тому числi з посиланням на доку]\,Iенти, на пiдставi
яки,х вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHerэeHi до Державного земельного кадастру

И мелгiоративну мережу, складову частину мелiоративноi
мережi

П земельну лiлянку з:

п вiдомостями про речовi права на земельн} дiлянку,
ix обтяження, одержаними в порядку iнформацiйноТ
взасмrrдii з ,Щержавного реестру речових прав на нерр(оме
майно,, а також з:

П вiдомостями про дiлянки н&др, наданi у
користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв на
користування надрами та aKTiB про надання гiрничих
вiдводiв, одержаними в IIорядку iнформацiйноТ
взаемодiТ мiж,Щержавним земельним кадастром,
,Г{ержгеонадрами та fl ержпрачi ;

Г] посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до .Щержавного земельного кадастру;

П yciMa вiдомостями, внесеними до ПоземельноТ
книги, KpiM вiдомостей про речовi права на земельну
дiлянtсу, Iцо виникли пiсля 1 сiчня 2013 р., а також з:

Г- вiдомостями про дiлянки нодр, наданi у, користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв на
користування надрами та aKTiB про надання гiрничих
вiдводiв, одержаними в порядку iнформацiйноi
взасмодii мiж,Щержавним земельним кадастром,

,Щержгеонадра]\,Iи та Щержпраui ;

П посиланням на документи, на пiдставi яких
Biд(oMocTi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до Державного земельного кадастру

П вид,ачу державного акта на право власностi на земельну
дiлянl<у новому власнику земельноТ дiлянки

овiдку, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територii);
икопiювання з картографiчноi осlнови [ержавного земельного кадастру, кадастровоТ
ти (плану);
опiю документа, що створюсться гtijl час ведення .Щержавного земельного кадастрУ;
итяг з документа,Щержавного зеIлельного кадастру;
овiдку про наявнiсть та розмiр земе.lIьноi частки (паю);
овiдку про наявнiсть у.Щержавному земельному кадастрi вiдомостей про одержання у
cHicTb земельноi дiлянки у межа)( норм безоплатноi приватизацii за певним видом Ti

ьового призначення (використання);
овiдку про осiб, якi отримали достуII до iнформацii про суб'екта речового права у
)жавному земельному кадастрi.

Bi.z

пр(

oMocTl власника / користувача земельноТ

дiлянки або уповноважену ним
особу;
спадкоемця/ правонасryпника (для

юридичних осiб);

орган державноi влади / орган
мiсцевого самоврядування;

розробника документацii iз
землеустрою/суб' екта оцiночноi
дiяльностi вiдповiдно до статгi 6

Закону УкраiЪи "Про оцiнку
земель";

Сiроштан О**r. Мп*опr'9rЪб
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особу, в iнTepecax якоi встановлено
обмеження, абО уповiноважену нею

вище, власне iм'я, по батьковi зiл (наявностi)
чноi особи / найменування 1ичноТ особи

ковий номер / серiя та номер паспорта
чноТ особи, яка через своТ релiгi_йнi
конання вiдмовилася вiд прийняття номе

проживання фiзичноТ особи /

ння юридичноi особи
iзити документа, що посвiдчус особу заявника
ва, номер та серiя документа, дыlайого видачi),
кумента, що посвiдчу€ повноваження дiяти вiд
i особи (для уповноваженоi особи

ви для надання вiдповiдноi iнформачii з

ланням на норму закону, яка передбачае право
вiдного органу державноi влади або органу

самоврядування запитува ги таку

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

виникла потреба в отриманнi iнформацiТв отриманнi iH

i про земельну дiлян
це розташування земельноl дlлянки

ий номер земельноТ дiлянl<и (за наявностi
i про iнший об'ект.Щержавного зiемельного

, стосовно якого запитуються вiдомостi

353

про об'скт ,,Щержавного земельного кадастру, стосовно якого запит},ються

Вiдомостi про документ та/абс) витяг з документа ,Щержавного земельного кадастру,
вно якого запитуються вiдомост,i:

i про тип (назву), номер, дату реестрацiТ, назву
iлу або перелiк розлiлiв, назву або номер

енту, з якого замовлrtеться копiя

Що заявиlзапиту додаються:

пiя документа, що посвiдчус
у;

П докуплент, який пiдтверджуе повновФкення
дiяти вiд iMeHi заrIвника
(у разi подаЕня заrIви уповноваженою особою
заявника);
П доручення власника (корисryвача) або
набувача права на земельну дiлянку на
отримання вiдомостей з,щержавного земельного
кадастру.

п умент про оплату послуг за
н ння вiдомостей з .Щержавного

Iнформачiю про стан формуван]{я витягу/довiдки/викопiювання/ засвiдченоi копii прошу
,и:

ьного кадастру;

вiй формi
ннiй формi на алресу:

н
Пу
Пв
Пв ншiй формi

ГУ Доркгеокадастру у Черкаськiй областl
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Службова iнформацiя

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi за
(наявностi) особи, уповноваженоi
надавати вiдомостi з Щержавного

Пiдпис особи, уповноваженоi надавати
вiдомостi з rЩержавного земельного

ГУ Дерrкrеокцастру у Черхаськiй облатi

86 вiд 06.12,2022
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