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IнФормАцIЙнА KAI]TKA АдмIнIстрАтивноi п()слуги
НАДАННJI ВIДОМОСТЕЙ.З ДЕ]РЖ,\ВНОI]О ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМI

]]ИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛI В МЕЖАХ ТЕРИТОРIi
ТЕРИ:Ш8IАЛЬНОТ ГРОМАДИ

(назв а адмiнiстративноТ посrryги)

][. Вiддiл ЛЪ 1 Управлiння наданllя адмiнiстративних послчг Го.повного Управлiння
JIержгеокадастrrч у Чепкаськiй областi
!l. Сектор Лъ 1 Вiддiлу Ль 1 Упраl1.1.1iння надання адмiнiстrrа,гивнlлх послyг Головного
]/пrlавлiння Держгеокадастрч у Чеllкаськiй областi
;}. Вiддiл NЬ 2 Управлiння наданllя адмiнiстративних послуг Го.повного Управлiння
fIержгеокадастрч ч Черкаськiй областi
1l. Сектор Л} 1 Вiддiлч Лil 2 Упраllлiння надання адмiнiстра,гивнlлх послyг Головного
l/правлiння Держгеокадастрч ч Чеllкаськiй областi
ji. Вiддiл Ng 3 Управлiння наданrrя адмiнiстDативних послчг Го,повного Управлiння
flеrlжгеокадастру ч Черкаськiй областi
!i. Сектор ЛЪ 1 Вiддiлу Лъ 3 Упраllлiння надання адмiнiстра,гивнlrх послчг Головного
]l/правлiння Держгеокадастру ч Чеltкаськiй областi
]/. Вiддiл ЛЬ 4 Управлiння наданllя адмiнiстDативних послуг Го,повного Управлiння
jIержгеокадастру у Черкаськiй областi
!l. Сектор ЛЪ 1 Вiддiлу ЛЪ 4 Упраllлiння наданпя адмiнiстDа,гивнlлх пtlслyг Головного
lуправлiння Держгеокадастру ч Че|rкаськiй областi

(найменування суб'скта надання послуги)

Iнформачiя п[lо центр надання адмiнiстративних послуг

Найменування центру наданнrI

алмiнiстративних послуг, в якому
здiйсrпоеться обсrryговування суб'екта

зверненшI

гу ДержгеокФатру у Чвокаськiй областi

86 вiд 06.12,2022

1 . l. Щентр наданнrI адмiнiстративних посJryг виконавчого
KoMiTery ЗвенигородськоТ мiсыiоI ради.
1.2. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTery BaryTiHcbKoT MicbKoT ради.
1.З. I-{eHTp наданнrl алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШевченкiвськоТ сiльськоi ради.
l.4. [{eHTp наданIuI адмiнiстратшних посJryг
КатеринопiльськоТ селищноi ради.
1.5. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевчеlrкiвськоТ MicbKoT ради.
l .6. I]екгр наданIи адмiнiстративниr( послуг виконавчого
KoMiTery НабутiвськоТ сiльськоi ради Корсунь-
Шевченкiвського району.
1.7. Щентр наданнrI адмiнiстратшних послуг виконавчого
KoMiTery СелищенськоТ сiльськоi ради.
1.8. Щентр надання адмiнiстратшних поспуг виконавчого
KoMiTery Буханськоi сiльськоi ради Лисянського району.
l.9. Центр наданIuI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Лисянськоi селищноI ради.
l . l 0. I-{eHTp надання адмiнiстра,тивних послуг ШполянськоТ
MicbKoT ради об'еднаноТ територiальноi громади.
1.1 l. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery MaTyciBcbKoT сiльськсrТ рали.
1 . l 2. Щентр наданнrI адм iHicTparTlBниx посJryг Лип' я нс ькоТ

сiльськоi об'еднаноi територiшIьноi громади.
l . 1 3. Центр надання адмiнiстраrтивнIа( посJryг виконавчOго

KoMiTery еркЬськоi селищноi ради.
2.1. Цент наданнrI адмiнiстрат,шнш( послуг виконавчого
KoMiTery ГородищенськоТ мiсыкоi ради.
2. 2. I_{eHTp наданнrI адмiнiстрат,и"rи* nocny. в иконавчого
KoMiTery Вiльшанськоi селищвоТ ради.
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2.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг МлiiЪськоТ
сiльськоi ради Черкаського району.
3.1. Щекгр наданIu а.шrлiнiстративних послуг у MicTi
золотоноша.
3.2. Щентр наданIи адмiнiстратшних послуг виконавчого
KoMiTeTy Гельмязiвськоi сiльськоi рали.
3.3. I-{екгр Еадання адмiнiстрат,шних послуг виконавчого
KoMiTery Новодмитрiвськоi сiльськоi ради,
3.4. Щекгр наданнJI адмiнiстрат_rшних послуг виконавчого
KoMiTery Пiщанськоi сiльськоi ]эади.
3.5. Щеrrгр надання адмiнiстрат.rвнIо( посJrуг,Щрабiвськоi
селищноi ради.
3.6. I-{eHTp наданнrI адмiнiстрапвнш( посJtуг Великохутiliськоi
сiльськоi ради.
3.7. Щекгр наданнrI адмiнiстрат.лвних посJryг виконавЧого
KoMiTery Шрам KiBcbKoT сiльськrэi ради.
з.8. Щентр надання адмiнiстративних послуг Вознесонськоi
сiльськоi ради.
3.9. Щентр наданнrI адмiнiстратшвних послуг виконавчого
KoMiTery Зорiвськоi сiльськоi рirди.
4. l . Щентр наданнrI адм iнiстрат_ивних посJц/г ЧорнобаiЪськоТ
селищноi ради.
4.2. I-{eHTp наданнrI адм iHicTpaT шних послуг виконавчого
оргаЕу IрклiiЪськоI сiльськоi ради
5.1. Щеmр наданнJI адмiнiстрат.rвних послуг виконавчого
KoMiTery Уманськоi MicbKoi рад.и
5.2. Щекгр наданшI адмiнiстративнш( послуг виконавчого
KoMiTery Ладюкенськоi сiльськ,эi ради.
5.3. Щеtпр наданнrI адмiнiстрат.лвнш( посJryг виконtlвчого
KoMiTery ПаланськоТ сiльськоi ради,
5.4. Щекгр наданнrI адмiнiстрат.шних послуг виконавчого
KoMiTery Буцькоi селищноi ради.
5.5. Щеrtтр наданюI адмiнiстрат_шних послуг виконавчого
KoMiTery Бабанськоi селищноi ради.
5. 6. I_{еrгр надання адм iHicTpaT tшних послуг виконавчого
KoMiTery Христинiвськоi мiськоi ради.
5.7. Щеrгр наданIuI адмiнiстратлвних послуг виконавчого
KoMiTery MaHbKiBcbKoi селищноТ ради.
5.8. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery IBaHbKiBcbKoi сiльськоТ рапи.
5.9. I_{eHTp наданю{ адмiнiстративних послуг апарату

управлiння ТальнiвськоТ MicbKcli ради та iT виконавчого
KoMiTery.
5.10. Щентр наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Жашкiвськоi MicbKoI ради.
5.11. Цент надашя адмiнiстративних посJryг виконавчого
KoMiTery БаIцтечкiвськоi сiльськоi ради,
5. l 2. I]eHTp надашuI адмiнiстратlлвних посJryг виконавчого
комiтету,Щмитрушкiвськоi сiльськоТ ради.
6.1. Щентр надання адмiнiстративню( послуг виконавчого
KoMiTery Монастирищенськоi bticbKoT ради.
7.1. Щентр наданш{ адмiнiстративних послуг м. Черкаси.
7.2. [{eHTp наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Руськополянськоi сiльськоТ ради.
7.3. I_{eHTp надання адмiнiстратшних послуг виконавчого
KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльсько f ради.
7.4. Щентр наданнrI апмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery CaryHiBcbKoT сiльсько[ рали.
7.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоI ради.

Сiроштан О**r. Mr*onr'9,iР



Сiроштан О*r.r, Mn*onri?rP

з57

ГУ Дgрхгеохаllастру у Чврхасьхiй областi

86 вiд 06.,l2.2022
, 

llll lll l lll lшllllllllllllll|| lllll lll lll lllll

Мiсцезнаходження центру
а.чмiнiстративних послуг

7.6. Щентр надання алмiнiстратшвних послуг
ЧервонослобiдськоТ сiл ьськоi рали.
7. 7. I]eHTp надан}uI адм iнiстративних послуг викOнавчOг0
KoMiTeTy БулещанськоТ сiльськ,эТ ради.
7. ll. I-[eHTp наданнrl адм i Hi стратив них послу г виконавчого
KoMiTery Мошнiвськоi сiльськоi рали.
8. 1 . IJeHTp наданнrI алмiнiстративних послуг влlконавчого
KoMiTeTy Кам'янськоТ MicbKoi ради
8. 2. Щентр наданшI адм i HicTpaT ивних послуг IчIихайлiвс ькоi
сiльськоТ ради.
8.З. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг вI{конавчого
KoMiTery Канiвськоi MicbKoT ради
8.4. L{eHTp наданнrI адм i HicTpaT ивних послуг СтепанецькоТ
сiльськоi ради об'еднаноТ териr,орiальноi громади.
8.5. Щентр надання адмiнiстратшних послуг вкконавЧого
KoMiTery Бобрицькоi сiльськоТ 1rади.
8. 6. Щентр надан}uI адм iнiстрат швних послуг Л iгtltявськоТ
сiльськоi ради.
8.7. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг в}{конавчого
KoMiTeTy СмiлянськоI MicbKoT ради.
8,8. I]eHTp надання адмiнiстрат лтвних послуг в].{конавчого
KoMiTeTy БалаклеiвськоТ сiльсыlоТ ради.
8. 9. I (eHTp надання адмi HicTpaT ивних послуг P,oTMicTpiBcbKoT
сiльськоТ ради.
8. 1 0. IJeHTp надання алмiнiстративних послуг'Гернiвськоi
сiльськоi ради.
8.1 l. I_\eHTp наданшt адмiнiстративних посJIуг БерезнякiвськоТ
сiльськоi рали
8. 1 2. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг Чигиринс ькоТ
MicbKoi ради.
8. 1 3. If,eHTp надання алмi нiстративних послуг Медведiвськоi
сiльськоi ради.

1.1.20200, Черкаська область, лл. Звенигородка, вул. Сошенка
IBaHa, 47.
1.2. 20250,Черкаська область, Nt. Вац/тiне, пр-riт. Щружби 8.

\ ,З, 20214, Черкаська область, I}вениl,оролського району, с.
Шевченкове, Провулок [Iирогова, 2.
l .4. 2050l, Черкаська область, <:мт. Катеринопiль, вул. Семена
Гризла, l2.
1 .5, l9402, Черкаська об;rасть, lи. Корсунь-Шешченкiвський ,

вул. Шевченка,42.
1.6, 19425, Черкаська обJ]асть, l,[еркаський район, с. Набутiв,
вул. I_{ентральна, l 90/ l .

l,7 . \944З, Черкаська об:Iасть, l}венигородськиiй район, с.

Селище, вул. I_{ентральна, l7,
1.8. l9З3З, Черкаська обJIасть, l}венигородський район, с.-

Бужанка, вул. Щентрапьна, l9.
1.9. 19З00, Черкаська область, r;MT. Лисянка, п.п. Миру, 30.
1.10.20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська,
59.
l . 1 1 . 2063 l, Черкаська область, Звенlлгородськ,ий район, с.

MaTyciB, вул. Кравченка, 7.

1. l2. 20650, Черкаська область, Звенlлгородськ:ий район, с.

ЛлIп'янка, вул.Iвана Гончара, 1 /а.

1 . l З. 20505, Черкаська область, смт. Срки, Звенигородський р-
н., вул. В. Чорновола 2.
2.I . 19502, Черкаська область, tш. Городище, вlrл.
Грушевського, l 1.

2.2, 1952З, Черкаська область, |3венигородськлrй район, см,г
Вiльшана, вул, Шевченка, l90,

l.
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2.3. l95l l, Черкаська область, IIеркаський район, с. МлiТв,
вул. Щанила Кушнiра, 67.
З.1. 19700, Черкаська область, t,t. Золотоноша, вул.
Незалежностi, l5.
З.2. 19'l15, Черкаська область, I}олотсlнiський район, с.

Гельмязiв, вул. Центральна, 1.

З,З. 197З4, Черкаська область, ]Jолотсlнiський район, с, Нова
Щмитрiвка, вул. Чернишевського, l 9.

З ,4. |9'72З, Черкаська область, l}олотсlнiський район, с.
Пiщане, вул. Шеремета Руслана, 98А.
3.5. 1980l, Черкаська область, с:мт.,Щрабiв, вул. Гагарiна, 17.

З.б. l9854, Черкаська область, i}олотонiський район, с.
Великий XyTip, вул. Куничi, 10
З,7. 19812, Черкаська область, i}олотонiський район, с.
Шрамкiвка, вул. Незапежностi, 16.
З.8. l974l, Черкаська область, l}олотонiський район, с.
Вознесенське, вул. Щентральна, 2 l.
З.9. |9'740, Черкаська область, lJолотонiський район, с.
Зорiвка, вул. Шевченка, 45
4.1. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул.

Щентра.пьна, l52.
4.2. 19950, Черкаська область, I}олотонiський район, с. Iрклiiв,
вул. Соборностi,2.
5.1 . 20300, Черкаська об;rасть, tи. Умань, вул. I'орького, З216.
5.2. 20З82, Черкаська обзrасть,'Уманський рай<lн, с.
Ладижинка, вул. Шкiльна, 2.

5.З. 20З00, Черкаська область, tи. Умань, вул. I'орького, З5а.
5.4. 201 14, Черкаська область, 'Уманський райOн, смт. Буки,
вул. Щентральна, 28.
5.5. 20З5l, Черкаська область, 'Уманський район, смт.
Бабанка, вул. Соборна, З0.
5.6. 2000l, Черкаська область, tи. Христинiвка, вул. Соборна,
з0.
5.7. 20l00, Черкаська область, r:MT. MaHbKiBKa, вул. Шевченка,
9.

5.8. 20|З2, Черкаська область,'Уманський район, с. Iваньки,
вул. Iгоря Щербини, 35.
5.9. 20401, Черкаська область, м. Тшrьне, вул. Соборна, l5.
5,l0. 19201, Черкаська область. м. Жашкiв, By.lt. Захисникiв
Украiни, l9.
5.1l. 19222, Черкаська область. Уманський paiioH, с.
Баштечки, вул. Миру, 8.

5.|2. 20ЗЗ2,Черкаська область. Уманський paiioH, с.

.Щ,митрушки, вул. Петропавлiвська, l 9

6, l. 1910l, Черкаська область, ;и. Монастирище, вул.
Жовтнева, 1.

7. l. 1 8000, Черкаська область, ,и. Черкаси, вул, Благовiсна,
170.
'7,2.19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська
Поляна, вул. Шевченка, 6'7 .

'7.3. |9640, Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи,
вул. Щентральна, 53.
'l .4.19644, Черкаська область, Черкаський район, с. CaryHiBKa,
вул. Лесi УкраТнки, 7714.

7.5. |96З2,Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки,
вул. Героiв УкраiЪи, 124.
'7.6.19604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червона
Слобода, вул. Соборна, 2/1.
'7,'7. |9622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свидiвок,
ву,л. Шев.tенка, l77.
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7.8. 19б15, Черкаська область, }Iеркаський район, с. Мошни,
вул. М. Пресrrякова, l3.
8.1.20800, Черкаська область, tш. Кам'янка, вул. ГероiЪ
Майдану 37.
8.2.20825, Черкаська область, l{еркаський район, с.

Михайлiвка, вул. ГероiЪ Майлану, 27.
8.3. l9000, Черкаська область, tи. KaHiB, вул. lllевченка,49.
8.4. l90Зl, Черкаська область, l{еркаський район, с. Степанцi,
вул. Тагiанесяна, l0.
8.5. l9014, Черкаська область, l{еркаський район, с. Бобричя,
вул. .Щружби,4.
8.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський paiioH, с. Лiпляве,
вул. I_{ентральна. 2.
8.7. 20700, Черкаська область, lи. Смiла, вул. Незалежностi, 37,
8,8.20'722, Черкаська область, l{еркаський 

район, с. Валаклея,
вул. Незалежностi,2.
8.9.20'126, Черкаська область, l{еркаський район, с.
PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвськ:а, l 8.
8.|0.20'726, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa,
вул. Щентральна,35.
8.1 l. 20746, Черкаська область, Черкаський район, с.
Березняки, вул. Химичiв, 1А.
8.i2.2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, 19.

8.13. 20930, Черкаська область, Черкаський район, с.
Медведiвка, вул. Б. Хмельницького, 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
Су,бота, недiля * вихiдний
1.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвеl) з 8.00 до l7.15
Серела: з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до 16.00
Сl,бота, недiля - вихiдний
1.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.0Cl до 16.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до 16.t)0

Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.4. Понедiлок, середа з 08.00 до 17,00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до lб.00
Субота, недiля * вихiдний
1.5. Понедiлок, середа, четвер зl 8.00 до 17.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниLlя з 8.00до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
1.6. Понедiлок, BiBTopoK, середit з 08.00 до l7.00
Четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 17,00
Субота, недiля - вихiдвий
1.7. Понедiлок, середа, четвер :l 8:00 до 16:00
П'ятниця з 8.00 до l5.00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
1.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятн]Iця з 08.00 до 16.00
Серела з 8.00 до 15.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.9, Понедiлок, с9рсда, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
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П'ятниrц з 8.00до 16.00
1.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.С|0 до 16.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.Cl0
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.1l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до
Середа з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
1.12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.CtO до 16.З0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.Ct0
четверг з 08.00 до 20.00
Сl,бота, недiля - вихiдний
1.1З. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Су,бота, недiля - вихiдний
2.1 . Понедiлок, середа з 08.00 до 17.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.(}0

П'ятниця з 08.00 до l6.00
Су,бота з 08.00 до 15.00
Недiля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 цо 16.30
Серепа з 8.00 до 16.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до 16.00
Сl,бота, недiля * вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK, середil
з 08.00 до 17.00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до l6.00,
Субота, недiля - вихiдний
3,1. Понедiлок, BiBTopoK, четве|) з 8.00 до l7.15
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Сl,бота, недiля - влтхiдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK, LIeTBel] з 8.00 до 17,15
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвеl) з 8.00 до 17.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 д,о 17.00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вло<iдний
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
Середа з 8.00 до 16.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
3.7. 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 16.00
Субота, недiля - вихiдний
З.8. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до I6.00

16:00
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Субота, недiля - вю<iдний
3.9. Понедiлок - Четвер з 08.OCt до l 7. l 5
П'ятниця - з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
4.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до 16.00

П'ятниця, субOта з 8.00 до 15.0t)
Субота: 8.00 - l5.00
Недiля - вихiдний
4,2. Понедiлок, BiBTopoK. четвер, п'ятниtц з 08:00 до 16:00
Середа з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
5.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до 17:l5
Серела з 1З:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до 16:00
Субота, недfurя - вихiдний
5,2. Понедiлок, BiBTopoK, серед:t, четI}ер з 08.00 до 17.00
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK. середa, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.00
Середа з 08.00 до 15.00, четвер з 08,00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вю<iдний
5.5. Понедiлок, вiвторок,середа,,
Четвер,п'ятниця з 08,00 до 17.С,0

Субота, недiля - вихiдний
5.6. Понедiлок, BiBTopoK, середi}, четвер з 8.00 до 17.15
П'ятниця з 8.00 до l6.00
С),бота, недiля - вихiдний
5.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.З0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.()0
.leTBep з 08.00 до 20.00
С5,бота, недiля - вихiдний
5.9. Понедiлок, середа, четверг з 8,00 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до 17.00
Субота з 8.00 до l5.15
Недiля - вихiдний
5. 1 0. Понедiлок, BiBTopoK, сере,ца,
П'ятниця, субота з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08.00 до 20.00
недiля - вихiдний
5. 1 l. Понедiлок, BiBTopoK, сере,ца,

четвер з 08.00 до 17.00,
П'ятниця:з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
5. l 2. Понедiлок, BiBTopoK, сере,ца,

четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
6. l. Понедiлок, середа, LIeTBep 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. [. Понедiлок, середа, п'ятниllд з 08.00 до l7,00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
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Субота з 08.00 до l5.00
недiля * вихiдний
7.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
7.З. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08,00 до 16.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l6.00 (прийом громадIн ло l3.00)
недiля вихiдний
7.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниlц 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
Середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недi.пя-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 l5.45
Субота, недiля - вихiдний
7.7, Понедiлок, BiBTopoK, середil, четвер з 08.00 до 17.15
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
7.8. Понедiлок з 08.00 до 20,00.
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця з 08.00 до l6.00, субота з 08.00 до 1З.00,
недiля - вихiдний
8.1. Понедiлок, BiBTopoK, середil, четtsер з 8:00 до l7:00
П'ятниtи з 8:00 до 16:00
Субота, недЬ - вю<iдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середit, четвер з 8:00 до 17:00
П'ятниця з 8:00 до 16:00
Субота, недiля - вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четвер :r 8.00 до 16.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l5.30
Сl,бота, недiля - вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.0() до 16.з0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.5. Понедiлок, BiBTopoK, середil, четвер з 8:00 до 17:15
П'ятниця з 8:00 до lб:00
Субота, недiля * вихiдний
8.6. Понедiлок, BiBTopoK, середil, четвер з 8:00 до l7:l5
П'ятниця з 8:00 до 16:00
Субота, недiля - вlл<iдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвеi) з 9.00 до 16.00
Середа з 9.00 до 20,00
П'ятниця з 8.З0 до l5.30
Субота, недiля * вlд<iдний
8.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00
tIетверг 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 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.0()
BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
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8.11. 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, l2. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до 16.00, BiBTopoK з

09.00 до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
8. [3. 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 - вlпtiдний

1. t. Тел. (04740) 22060,22441, э-mаil: zvenmiskrada@ykr.net,
веб-сайт: zven.gov.ua
l .2, Тел,/факс (04740) 6-22-5 5, rэ-mаil : vat_admincnap@ukr.net
1.3. Тел. (04740) 95-З-98. e-mai]: silrada_shev@meta.ua
1 .4. Тел. (04'7 42) 2260 |, e-mail : sr.kater.ck@ukT. net, веб-сайт
htlp ://katerynopil-miskrada. gov.u,a
1.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: rаdа_kоrs@mаil.гu
1.6. Тел. (04735) 3-09-77. e-mail : tsnap-nadutiv-r"ada@uk.net,
веб-сайт: https:/inabuti vska-gronT ada. gоч.uа
1.7. Тел. (04735) 2-01-0З, e-mai]: gronrada_cnap@ukr.net, веб-
сайт: https ://selyshenska. gromad а. org,ua
1.8. Тел. (04749) 64-4-4I, e-mai]: buzh_otg_cnap@ukr.net ,

http :/,Ъuzhanska. gromada.org.ua
1.9. Тел. (04'749) 6-2З-46, 6-24-(i9, e-mail: lysselrada@ukr.net
1.10. Тел. (04741) 2-01-39, e-mail: cnap-shpola@)ukr.net
1.1 l. Тел. (063)208l2З7, e-mail: matusovrada@ukr.net, веб-
сайт: matusivska. grоmаdа.оrg.uа
1.12. Тел. 9-62-90, (0б8) 7600l34, e-mail:
lipianska.otg@gmail.com
l . 1 3. Тел. (047 42) 9-02- l 8, e-mail: srerku@ukr.n et
2. 1 . Тел.(047 З 4) 2-01 -82, e-mail : gor*cnap@ukr.net, веб-сайт:
http ://gormrada. gov. ua
2.2. Тел. (047З4) 96160, (04'7З4) 961 8 l , e-mail:
vilshanaгada@ukr.net
2.З. Тел. (041З4) 95-З-44, e-mai]: mlyiv*otg@ukr.net
3.1. Тел. (047З7) 5-26-68, 5-22-',|5, веб-сайт -

http://zolotonosha.osp-ua.info, e-mail: cnap_zolotonosha@ukr.net
3.2. Тел. (096) 6790848, (093) 6793087, e-mail:
gelmyazivsr@ukr.net
3.3. Тел. (041З7) 52496, веб-сайт
http ://novodmytrivsk.zolorayon.8,ov.ua
3.4. Тел. (0 47 З1 ) 9 -'7 4 -З 0, e-mai ] : pisclrane-tsnap@ukr. net
З.5. Тел. (47З8) 3-05-8l, факс (47З8) 3-05-81, е-
mail: спар_rdа@ukr,пеt
З.6. Тел. (04738) 96-6З1, e-mail:vhutiг sr@ukr.net, веб-сайт:
vhutirotg.org.ua
3.7. Тел. (0473 8) 99 -5 -42, e-mai] : rada-shr@ukT.net, веб-сайт:
shramkivska-gromada.gov.ua
3.8. Тел. (067) 6858026, e-mail: cnap.voznesenske@ukг.net, веб-
сайт: vozrresenske -gromada.gov.ua
3 . 9. Тел. (047 З7 ) 20 l 46, e-mail : zorivka_sr@ukr. net, веб-сай,г:
zorivska. grоmаdа. оrg.uа
4. l. Тел. (047З9) 2279З, e-mail: сhоrпоЬауsrаdа(Oukr.пеt
4.2. Тел. (04739) 5518З, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-сайr,:
http://irkl i iч-rаdа.огg.uа
5.1. Тел. (04744) З-08-66. e-mai]: umап-спар@ukr.пеt
5.2. Тел. (0 47 4 4) 9 -'7 2-42, 9 -'7 2-:l 1, e-mail : ladiginkasr@uk.n et
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5.3. Тел. (068) 4747112, e-mail: admin.rda@uk.net 
,

5.4. Тел. (04747) 31-4-85, e-mai[: bukyotg@uk.net
5.5. Тел. (04144)9-52-42,e-mai1:babanskasr@uk.net 

i

5.6. Тел. (04745) 60254, e-mail: rаdа04061582@mеtа.uа
5.7. Тел. (04748) 6- 1 8-74, e-mai][: mankivka_selrada@ukr.net
5.8. Тел. (098) 7 1 93 l49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.com,
веб-сайт: ivankivska. gromada.org.ua
5.9. Тел. И731 З-04-9l, e-mail: talnivska.gromada.org.ua
5.10. Тел. (04'74'7) б l l45, б l 14l , e-mail: vukoncomOl6@ukr.net
5.11. Тел. (04'74'7) 95-431, 097-001-14-6l, e-mail:
bashtectrki@ukr.net
5. l 2. Тел. (0 47 44) 9 6222, e-mail : dmutrushku_cnap@ukr.net
6. l. Тел. (047 46) 25 l 1 8, e-mail: cnap-monteg@uk.net, веб-сайт:
monastyrysche. gromada. org.ua
7 .|. Т ел.(0412) 3 3-07-0 l, тел./фitкс: (047 2) 3 6-0 1 -83, ejrhail:
cnap_cherkasy@ukr. net
1,2.Тел.(0472) 30-ЗЗ-З l, e-mail: rpol@i.ua, веб-сайт r-pol.ck.ua
7.З. Тел. (0472) З4З-692, (063) 479-17-16, e-mail
lesý.cnap@ukr.net, веб-сайт:httр: leskivska-gromada.gov.ua
7,4. Т ел. (047 2) З 4 -26-9 8, e-mail : sagunivskarada@ukr.net,
офiчiйний сайт: http://sagunivskaotg.org.ua
7. 5. Тел. (0 47 2) З0 6 5З2, e-mail : stepanki.rada@uk.net
7. 6. Тел. (0 47 2) 58 6 62З, 5 86З 92, e-mai l : tsnap-sloboda@ukr.net
'7 .'7 . Тел. (0472) З40222, З40З21, e-mail: budrada@ukr.net
7.8. Тел. (0472) 30-21-06, З0-25..40, e-mail: moshnuSR@ukr.net
8.1 . Тел, (047З2) 6|'18'7, e-mail: ,эпарkаm@ukr.пеt, веб-сайт
https ://kammiskrada. gov. ua
8.2. Тел. (041З2) 98442, e-mail: myh_silrada@uk.net
8.3. Тел. (04736) 3-17-78, e-mail: kaniv_chap@uk.net
8.4. Тш. (М736) 964-24, e-mail: stepanci_otg_cnap@uk.net,
веб-сайт - hф://stepanecka. gronrada.org.ua
8.5. Тел. (047З6) 68225 , e-mail: bobryca_rada@ukr.net
8.6. Тел. (04736) 9З224, e-maiI: l;ilradaliplava@gmail,com, веб-
сайrг http ://liplyavska. grоmаdа. org.ua
8.7, Тел. (047ЗЗ) 4-2З-7З, e-mail: dozvilniy@ulc.net
8.8, Тел" (04733) 93 442, e-mail: balaklea_s_r@ulc.net, веб-
caйT:www.balakleivskaotg.org.utl
8.9. Te;l. (0473 3) 9 -53-47, e-mail cnap.rotrnisftivka@grnail.com
веб-сай,т: rotmistrivka-gromada.дlov.ua
8. l 0. Тел. (096) 674993 l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiцiйний сайт; https ://ternotg. о rg.u а
8.1 1. Тел. (047ЗЗ) 975'7l, e-mail: berez.sekretar@gmail.com
8. l 2. Тел. (047З 0) 2-8'| -28, e-mail : Chygyryn_mrada@ukг.net,
веб-сайт: chigirinskaotg.org.ua
8. l 3. Тел. (047З0) 95-З-45, 95-2.,98, e-mail: mdsr2OlS@ukr.net

Стаття 38 Закону Украiни кПро ,Щержавний земельний
кадастр))

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноI послуги

Закони УкраТни

Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни

Пункти 166-168, 1'71, |'7З, l77 Порялку веден}ш .Щержавного
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 17 жовтня20|2 р. Nч 1051

Розпорядz<ення Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 16 травюI
2014 р, Nэ 523-р кЩеякi питанIuI наданнJI алмiнiстративншх
послуг органiв виконавчоi ]}лади через центри наданнrI
алмiнiстративних послуг))

ГУ Дерlкrеоlаастру у Черхаькiй облатi

86 вiд 06.12.2022
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органiв .виконавчоТ

ГУ leplreoK4lacTpy у Черхаськiй оýлатi
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Акти центра.ltьнlл<
влади

Акти мiсцевих органiв виконавчоТ
владиlорганiв мiсцевого
самоврядуваннrI

Пiдстава для одержання
алм iнiстративноТ послуги

Вичерпний перелiк документiв, 
'

необхiдних дJIя отриманIuI
адмiнiстративноi послryги, а такоjк
вимоги до них

Порялок та спосiб подання докуtrлентiв,
необхiдних для отриманнrI
адмiнiстратшноi послуги

Платнiсть (безоплатнiсть) надання
алмiнiстративноТ послуги

Строк надання алмiнiстративноТ
послуги

Перелiк пiдстав для вiдмови у наданнi
алмiнiстративноi послуги

умови 0|тримання адмiнiстративноi послуги

Заява про надання вiломостей з ,Щержавного земельного
кадастру

1. Заява про наданшI вiдомостей з .Щержавного земельного
кадасту за формою, встаIIовленою Порядком 'веденtul

,Щержавного земельttого кадас,гру, затвердженим постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 17 жовтIuI 2012 р. Ns 1051
(форма заяви додаеться)*
2. Щокумент, якиft пiдтверлжуri повноваження дiяти вiд iMeHi
змвника (у разi поданнrI зiulви уповновЕDкеною заявником
особою)

заява про надацня вiдомостей з .щержавного земельного
кадастру у паперовiй формi з дсданими документами подаеться
заявником або уповноваженою нlд,t особою особисто або
надсилаеться рекомендованим листом з описом вкJIадення та
повiдомленням про вруtIення або в електроннiй формi -

засобами телекомунiкацiйноr,о зв'язку з використанням
електронного пiдпису, що базуеться на квалiфiкованому
сертифiкатi електонного пiдпl,tсу, чи iншого аJIьтернативного
засобу електронноТ iдентифiкацiТ особи через Публiчну
кадастрову карту або з використанням единого державного
вебпорталу електронних посJryг, у тому числi через веб-
cTopiHKy Щержгеокаластру
У разi подашuI зtulви органrlм державноi влади, органом
мiсцевого самоврядування у заявi зазначаються пiдстави
надання вiдповiдноi iнформачiii з посипанням на норму закону,
яка передбачае право вiдповiдного органу запитувати таку
iнформачiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з якою виникла
потреба в отриманнi iнформаuii. Така заява розглядаеться у
позачерговому порядку

В день реестрачiI вiдповiдноТ заяви у територiапьному органi

.Щержгеокаластру
У разi подання заяви в елек,гроннiй формi через Публiчну
кадастрову карту витяг з ,щержавного земельного кадастру про
земельцу дiлянку в електроннili формi або мотивована вiдмова
в наданнi такого документа вид:аються в режшri ре€lпьного часу
за допомогою профамногrэ забезпечен}ш Щержавного
земельного кадастру

l. У Щержавному земельномy кадастрi вiдсутнi запиryванi
вiдомостi
2. Iз заявою про наданIш вiдомостей з ,Щержавного земельного
кадастру зверЕулася неналежн,а особа (на отримання витяry з

,Щержавного земельного кадас:ру про землi в Meжzlx територiТ

Сiроштан о*..r, Mn*onri?rP
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Резул ьтат надання алмiн iстратив ноi
послуги

Способи отриманюI
(результату)

Примiтка

Додаток
до Типовоi iнформrлцiйноi картки
адмiнiстративноi пl)слуги з надання
вiдомостей з Щержавного земельного
кадастру у формi вlатягiв з,щержавного
земельного кадасц)у про землi в межах
територii територiальноТ громади

(особа" уповновФкена надавilтл вiдомостi

з,Щержавного земельного кадастру)

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

найменування кlридичноi особtл)

(податковий номер/серiя та номер паспорта

фiзичноТ особи, яка через своi релiгiйнi переконанtul

вiдмовилася вiд прийнятгя номера)

(рсквiзити докумонта, що по;вiдчуе особу,

яка звернулася iз заявою

(назва докумеmа, номор та серiя, дата видачi), та

документа, що посвlдчуе повновФкення дlяти

вlд iMeHi особи)

(Micue проживання фiзичноi особи /

гу ДеDlхrеохаlатру у Черrrаськiй областi

86 вiд 06.12.2022
Сiрочlтан О*.r*. Mn*onr'P*P

територiальноТ громали м€tють право: органи державноi влади,
органи мiсцевого самоврядуванюI дIя здiйснення cBoii
повноважень, визначених законом)
З. [окументи поданi не в повному обсязi (вiдсутнiсть
докуIиента, що пiдтверджуе ]гIовноваження дiяти вiд iMeнi
зiлJ{вника), таlабо не вiдповiltають вимогам, встановленим
законом (заява не вiдповiдае встановленiй формi)

Витяг з ,Щержавного земельно]го кадасту про землi в межах
територii територiмьноi громади або повiдомлення. про
вiлмову у наланнi вiдомостlэй з Щержавного земелцного
кадастру

Витяг з ,Щержавного земельно]:о кадастру про землiл межах
територiТ територiа.пьноТ громади або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостlэй з ,щержавного земельного
кадастру надсилаються заяв.ttиковi в електроннiй формi
засобами телекомунiкацiйного зв'язку на вказану у зверненнi
адресу електронноТ пошти або з використан}uIм Сдиного
державного вебпортаlry електр()нних послуг, у тому числi через
веб-сторiнку Щержгеокадасцlу, за баlrtанням заявника
видаються у паперовiй формi центром наданнrI
адмiнiстратIшнD( посJryг особисто заявнику або IIIJиxoM
направленнrI поштою цiнним.пистом з описом вкJIадення та
повiдомленням про вручення

* Форма з!шви про надання вiдомостей з Щержавного
земельного кадастру наведе]Iа у додатку до Типовоi
iнформачiйноi картки адмiнiсцlативноi пос.lryrи

, 
llll lll l lll lllllllIшlllllllll lшll lll ill llllI

l4.

l5.

1б.



з67

юриди,{ноТ особи)

( номер контак,гного те.]ефону)

зАявА
про надання виомостей з Щержавного :}емельного кацас.гру

Вiдповiдно ло Закону Украiни ''Прrэ flержавний земельний кадастр" та Порядку ведення
,,Щержавного земельного кадастру прошу надати:

g витяг з Щержавного
земельного кадастру
про: П державний кордон Украiни

П землi в межах територii адмiнiстрати]]но-територiшrьноТ
одиниrцi
И зем:лi Et межах територiй територiа-llьЕlих громад
П обшrеження у використаннi земель

П у тому числi з посиланням на док:уl!(енти, па пiдставi
яких вiдомостi про обмеження у вIIкористаннi земель
BHeceHi до Державного земельного кацастру

П мелiоративну мережу, складову частину мелiоративноТ
мережi

П земельну дiлянку з:

п вiдомостями про речовi права на земельну дi.пянку,
ix обтяження, одержаними в IIорядку iнформаIдiйноi
взасмrэдii з Щерясавного ресстру речових праI] на нерухоме

. майнс,, а,гакож з:

П вiдомостями про дiлянки надр, наданi у
користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв на
користування надрами та aKTiB про надання гiрничих
вiдводiв, одержаними в порялку iнформацiйноi
взасмодiТ мiж,Щержавним зем(]льним кадастром,
ffержгеонадрами та Щержпрацi;
П посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до Щержавного земельноI,о каластру;

П yc:iMa вiдомостями, внесеними до Поземельноi
книги, KpiM вiдомостей про речовi права на земельну
дiлянлсу, Iцо виникли пiсля 1 сiчня 2013 р., а також з:

п вiдомостями про дiлянки недр, наданi у
користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв на
користування надрами та aKTiB пр,о наlIання гiрничих
вiдводiв, одержаними в порялку iнформацiйноi
взаемодii мiж,Щержавним зем()льним кадастром,
.Щержгеонадрами та Щержпрачi ;

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

П видачу державного акта на право влаr:ностi на земельну
лiлянrlу новому власнику земельноi дiлянки

П довiдку, що мiстить узагаJIьнену ilrформацiю про землi (територii);
П викопiювання з картографiчноТ основи,Щержавного земельного кадастру, кадастровоi
карти (плану);
П копiю документа, що створюеться пiд час ведення !ержавного земе.[ьного кадас,гру;

Сiроштан о*."r. Mn*on.i9iР
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П витяг з документа !ержавного зеIч{ельного кадастру;
П довiдку про наявнiсть та розмiр зt;ме;rьноi частки (паю);
П довiдку про HtuIBHicTb у Державному земельному кадастрi вiдомостой про одержання у
ВЛаСнiсть Земельноi дiлянки у межах норм безоплатноТ приватизацii за певним вЙдом ii
цiльового призначення (використанlrя);
П довiдку про осiб, якi отримали доiэтуп ло iHtPopMauiT про суб'€кта речового права у
Щержавному земельному кадастрi.

Вiдомостi
про:

власника / користувilча земельноi
дiлянки або уповноважену ним
особу;
спадкоемця/ правонасryпника (для
юридичних осiб);
особу, в iHTepecax якоi встановлено
обмеження, або упоI}новажену нею
особу

орган лержавноf влади / орган
мiсцевого саI',Iоврядування ;

розробЕика док,д(ентацii iз
землеустрою/су,ý' gкla оцiночноТ
дiяльностi вiдпс,вiдно до cTaTTi 6
Закону УкраiЪи "Про оцiнку
земель'О;

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

фiзичноi особи / найменування юриiцичноi особи
Податковий номер / серiя та номер паспорта
фiзичноТ особи, яка через своТ релiгiйнi
переконання вiдмовилася вiд прийнlrттяt номера
Мiсце проживання фiзичноТ особи /

мiсцезнаходження юридичноТ особи
Реквiзити документа, що посвiдчуе особу заявника
(назва, номер та серiя документа, дага його видачi),
та документа, що посвiдчуе повноважеrlня дiяти вiд
iMeHi особи (для yповноваженоi особи)
Пiдстави для надання вiдповiдноi iнформацiТ з
посиланням на норму закону, яка передбачас право
вiдповiдного органу державноТ влади або органу
мiсцевого самоврядування запитува ги таку
iнформацiю, а також реквiзити спра]и, у зв'язку з
якою винищла потреба в отриманнi iнформачiТ

Вiдомостi про об'ект .Щержавного земельного кадастру, стосовIIо якого запитуються
вiдомостi:

вии н земельноТ дiлянtси (за наявностi
про iнший обОект Щержавного земельного

, стосовно якого запитують,эя вiдомостi

Вiдомостi про докумен,г таlабс) витяг з документа Щержавного земельного кадастру,
стосовно якого запитуються вiдомостi:

Щанi про тип (назву), номер, дату ре(]страцii, назву
роздiлу або перелiк роздiлiв, нЕвву або номер
сторiнки енту, з якого замовляеться копiя

,Що заяви/запиту додаються :

Сiроштан О*..r, Мп*опri9йб

ГУ Дерlкrеохцастру у Черкаськiй облатi
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Щанi п
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Мiсце розташування земельноТ дiляtтки



П копiя документа, що
особу;
п документ про
надання вiдомостей з
земельного кадастру;

Iнформацiю про
]]адати:
lJ у паперовiй формi
ll в електроннiй формi
ll в iншiй формi

Пiдпис заявника

МП (за наявностi)

.Щата подання заяви

]ип

Сiроштан О*..r. Mn*on.'9,iР
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П документ, який пiдтвердж)rе повноваження
дiяти вiд iMeнi заявника
(у разi подання змви уповноI}аженою особою
заявника);
п доручення власника (корис:тувача) або
набувача права на земельну дiлянку на
отримання вiдомостей з .Щерясавного земеJIьного
кадастру.

формуванlrя витягу/довiдки/викопiювання/ зiлсвiдченоТ копii прошу

адресу:

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

вiдомостi з .Щержавного земельного

ГУ Дsр}rг€окадастру у Черкаськiй областl

Вб вiд 06.12.2022

Службова iнформаu:iя
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IнФормАцIйIА кАрткА АдмIнIстрАтивноi послуги
виддчд витягу з твхнtчноi доlry\дЕнтАцIi з нормАтивноi грош.IовоI с)IIнки

ЗЕЩ
(назва :цмiн iстрати вноi послуги)

[. Вцдiл Ng 1 Управлiння наданlrя адмiнiстративних послуг Головного Управлiння
,Цержгеокадастру у Черкаськiй областi
jZ. Сектор ЛЬ 1 Вiддi"lrv ЛЪ 1 Упраlзлirrня надання адмiнiстrrативнlпх послyг Головного
,управлiння Держгеокадастру у Чеlркаськiй tlбластi
,}. Вцдiл Лъ 2 Управлiння наданllя адмiнiстративних послyг Го;lовного Управлiння
,Цержгеокадастрy y Черкаськiй областi
,l. Сектор Ng 1 Вiддiлу N9 2 Упраlrлilrня надання адмiнiстративнlпх послчг Головного
,управлiння Депжгеокадастру ч Чеtркаськiй tlбластi
j5. Вiддiл ЛЬ 3 Управлiння наданlrя адмiнiсr:ративних послуг Головного Управлilrня
,Цержгеокадастllу у Черкаськiй областi
15. Сектор Ль 1 Вiддiлч Ль 3 Упраlrлirrня надання адмiнiстративнlпх послyг Головного
.управлiння Держгеокадастрч ч Чеlркаськiй областi
j7. Вiддiл Лil 4 Управлiння наданlrя адмiнiстративних послуг Головного Управлiння
,Цержгеокадастру у Черкаськiй областi
iJ. Сектор Nь 1 Вiддiлу Л! 4 Упраlrлilrня надання адмiнiстративнlах rrослyг Головного
_Уп rrа влiння Держгеокадастrrу у Чеtркаськiй областi

Iнформачiя про центр надання адмiнiстративно[ послугlл

(наiiменування суб'екга надання а,дмiнiстративноi послуги)

Найменування центру надання
алмiнiстративноТ послуги, в якому

здiйснюеться обслуговування суб'екта
зверненнrI

l . 1 . I]eHTp наданнrI адмiнiстратtвних по()Jryг виконавчого
KoMiTery Звенигородськоi мiськоi ради,
l .2. I-[eHTp наданнrI алмiнiстративних по()Jryг Виконавчого
KoMiTeTy BaTyTiHcbKoT MicbKoT ради.
1.3. Щентр надання адмiнiстративних по()луг виконавчого
KoMiTeTy Шевченкiвськоi сiльськоi ради.
1 .4, Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг Катеринопiльськоi
селищноi ради.
1.5. I]eHTp надання адrrлiнiстратl.tвнrх посJIуг Корсунь-
Шевченкiвськоi MicbKoT ради.
l.6. Цеrгр наданIuI адмiнiстративнш( послуг виконавчого
KoMiTeTy Набутiвськоi сiльськоТ ради Коllсунь-Шевченкiвського
району.
1 .7. I]eHTp наданЕя адмiнiстративних по(rлуг виконавчого
KoMiTery Селищенськоi сiльськоi ради.
1.8. Щентр наданнrI адмiнiстративних пооJryг виконавчого
KoMiTery БужанськоТ сiльськоТ ради Лисяtнського району.
1.9. Щентр наданюI адмiнiстратшних по()луг виконавчого
KoMiTery ЛисянськоТ селищноi ради.
l. 1 0. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг Шполянськоi
MicbKoT ради об'еднаноТ територiальноТ громади.
1.1 l. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy MaTyciBcbKoi сiльськоТ ради.
l . 1 2. Щентр надання адмiнiстративнID( п()сJryг Лип' янськоТ

сiльськоi об'еднанот територiальнот громади.
1.13. Щентр надання адмiнiстратшню( пOсJryг виконавчого
KoMiTery epKiBcbKoi селищноi ради.
2. l . Щентр наданнrI адлiнiстративних по()Jryг виконавчого
KoMiTery ГородищенськоТ мiськоi ради.
2.2. Щентр наданшI адмiнiстратшних по()Jryг виконавчого
KoMiTeTy ВiльшанськоТ селищноi ради.
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рали Черкаського райоку.
3.1. Щентр надання адмiнiстративних по()Jryг у MicTi Золотоноша.
3.2. Щекгр Еадання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ГельмязiвськоТ сiльськоi ради.
3.3. Щентр наданшI адмiнiстративних по()луг виконавчого
KoMiTery Новодмитрiвськоi сiльськоТ ради.
3.4. Щентр наданЕrI адмiнiстратшних по(;Jryг виконавчого
KoMiTery Пiщапськоi сiльськоТ ради.
3.5. Щентр надання ашrлiнiстративнш( посlJryг,Щрабiвськоi
селищноТ ради.
3, 6. IdeHTp наданнrI алмiнiстративних пос|луг ВеликохутiрськоТ
сiльськоi ради.
3.7. I_\eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШрамкiвськоТ сiльськоi ради.
3.8. Щентр наданнrI адмiнiстативних послуг ВознесенськоТ
сiльськоi ради.
3. 9. I_{eHTp наданнrI адмiнiстратшних пос Jryг виконавчого
KoMiTery Зорiвськоi сiльськоi ради,
4. l . Щентр наданшI адмiнiстратшних послуг Чорнобаiъськоi
селищноТ ради.
4.2. I-{eHTp надання адмiнiстратиэних посJryг виконавчого органу
IрклiiЪськоi сiльськоi ради
5.l. I_{eHTp наданшI адмiнiстратшних послуг виконавчого
KoMiTery УманськоТ MicbKoi ради.
5.2. Щентр надання адм!н!gтраlивних посJryг виконавчого
KoMiTery Ладшкенськоi сiльськоi ради.
5.3. Щентр наданIIJI адмiнiстратшн}rх посJryг виконавчого
KoMiTery Паланськоi сiльськоi ради.
5.4. Щентр надання адмiнiстратшних послуг виконавчого
KoMiTeTy БучькоТ селищноi ради.
5.5. Щентр наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy БабанськоТ селищноi ради.
5.6. Щентр наданIuI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Христинiвськоi MicbKoT ради.
5.7. Щентр наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy MaHbKbcbKoi селищноТ ради.
5. 8. I_{eHTp наданюI адмiнiстратlвних посJryг виконавчого
KoMiTeTy IBaHbKiBcbKoi сiльськоТ рали.
5.9. I_{eHTp наданюI адмiнiстративних посJryг апарату управлiння
ТапьнiвськоТ MicbKoi ради та iT виконавчс,го KoMiTery.
5. l 0. IdeHTp наданIfi адмiнiстративнш( пс)сJIуг виконавчого
KoMiTery Жашкiвськоi MicbKoi ради.
5. 1 l. Щентр наданнrI адr.tiнiстративнш( по,сJryг виконавчого
KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльськоi ради,
5. 12. Щентр наданнrI адriнiстративнш( по,сJIуг виконавчого
KoMiTery Щмитрушкiвськоi сiльськоТ радt.
6. l. I-{eHTp надання адмiнiстративних посJryг виконавчого
KoMiTery МонастирищенськоТ MicbKoi радци.
7.1. I-{eHTp надання адмiнiсцативних послуг м. Черкаси.
7.2. Щентр наданIuI апмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Руськополянськоi сiльськоi ради.
7.3. Щентр наданшI алмiнiстратшнlтх послуг виконавчого
KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоi рали.
7.4. I]eHTp надання адмiнiстратIвних послуг виконавчого
KoMiTeTy CaryHiBcbKoT сiльськоТ рали.
7.5. Щентр наданшI адмiнiстратшних послуг виконавчого
KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоi ради.
7.6. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг ЧервонослобiдськоТ
сiльськоi ради.
7.7. Центр наданюI адмiнiсФативних посJryг виконавчого
KoMl дещанськоl сlльсько1

С iроштан О*..r, Mn*on.'9rР

ГУ leplrrreoKцacTpy у Черхаськiй облатi

86 вiд 06.12.2022
, 

llll lll l |lt l|lllшllllllllllll ll|ll lll |ll lllll



l. Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративноТ послуги
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7. 8. Щентр наданнrI апмiнiстративних по()луг виконавчого
KoMiTeTy Мошнiвськоi сiльськоi ради.
8.1. Щентр ЕаданнrI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Кам'янськоi MicbKoi ради.
8.2. Щентр наданнrI адrr,riнiстратr,rвних по(:Jryг МихайлiвськоТ
сiльськоТ ради.
8.3. Щентр надання адмiнiстратшних по(|Jryг виконавчого
KoMiTery KaHiBcbKoi MicbKoi рали
8.4. I]eHTp наданнrI адмiнiстративнIlD( по(;Jryг Степанецькоi
сiльськоi ради об'еднаноТ терrгорiальноi' цромади.
8. 5. Щентр наданнrI aд.riHicTpaTr.Bниx по(;Jryг виконавчого
KoMiTery Бобршъкоi сiльськоi ради.
8.6. Центр наданнrI адмiнiстратrвних по(;луг Лirшявськоi
сiльськоi ради.
8.7. Щентр наданнrI адщiнiстратttвнI.D( пос|Jryг виконавчого
KoMiTery СмiлянськоТ MicbKoT ради.
8. 8. t{eHTp наданнrI адмiнiстративних по(|Jryг виконавчого
KoMiTery БалаклеiЪськоi сЙьськоi ради.
8.9. Щентр наданнrI алмiнiстративних пос|луг PoTMicTpiBcbKoi
сiльськоi ради.
8. l 0. Щентр наданнrI адмiнiстративнIо( п()слуг TepHiBcbKoT
сiльськоI ради.
8. 1 l, Щентр наданнrI адмiнiстративних п()слуг БерезнякiвськоТ
сiльськоi рали
8. 1 2. I]eHTp наданюI адмiнiстративнLD( п()сJryг Чигиринськоi
MicbKoT рали.
8. 1 3. I_\eHTp надання адмiнiстративних lr()слуг Медведiвськоi
сlльсько1
1.1. 20200, Черкаська область, м. Звенигсlродка, вул. Сошенка
IBaHa,47.
|.2.20250,Черкаська область, м. Ваryтiнlэ, пр-кт. Щружби 8.
l .З . 2021 4, Черкаська область, Звенигородсько го району, с.
Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.
1.4.20501, Черкаська область, смт. Катеglинопiль, вул. Семена
Гризла,12.
1 .5. 1 9402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський , вул.
Шевченка, 42.
|.6.19425, Черкаська область, Черкаськl,Lй район, с. Набутiв, вул.
I]ентральна,1 90/l.
1.7. |944З, Черкаська область, Звенигорс,дський район, с. Селище,
вул, IJентрапьна, 17.

1.8. 193ЗЗ, Черкаська область, Звенигорс,дський район, с.

Буiканка, вул. I-{ентральна, 19.

1 .9. l9З00, Черкаська область, смт. Лисяl-tка, пл. Миру, 30.
1.10.2060З, Черкаська область, л4. ТIIполlл, вул. Лозуватська, 59.

1 . 1 ] . 206з l, Черкаська область, Звенигоt,одський район, с.

MaryciB, вул. Кравченка, 7.

1.12. 20650, Черкаська область, ЗвенигоF,одський район, с.

Лип'янка, вул.Iвана Гоrпара, 1/а.

1.1З. 20505, Черкаська область, смт. ерк.и, Звенигородський р-н.,
вул. В. Чорновола 2.
2.1. 19502, Черкаська область, м. Горопище, вул. Грушевського,
l l.
2.2. 1952З, Черкаська область, Звенигорсlдський район, смт
Вiльшана, вул. Шевченка, l90.
2.3. l95 1 l, Черкаська область, Черкаськлtй район, с. Млiiв, вул.

,Щанила Кушнiра, 67.
З.t. 19700, Черкаська область, м. Золотоlаоша, вул. Незалежностi,
15.
з.2. |97|5, Черкаська область, Золотонiський район, с. Гельмязiв,
вул. ьна,1.
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З.З.197З4, Черкаська область, Золотонiський район, с, FIoBa
,Щмtrтрiвка, вул. Чернишевського, 1 9.
З.4. l9'/2З, tlepKacbKa область, Золотонiський район, с. fliщане,
вул, Шеремета Руслана, 98А.
З.5. 1980 l, Черкаська область, смт. ,Щрабiв, вул. Гагарiна, l7.
З.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с. Великий
XyTip, вул. Куничi, 10
3.7. 198 l2, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Шрамкiвка, вул. Незалежностi, l6.
З.8. l9741, Черкаська область, Золотонiс_ький район, с.
Вознесенське, вул. I_{eHTpa,rbHa, 2 l.
З.9. l9'740, Черкаська область, Золотонiс.ький район, с. Зорiвка,
вул, Шевченка,45
4.1. l9900, Черкаська область, смт. Чорн,эбай, вул. I_{ентральна,
\52.
4.2. 19950, tlepKacbKa область, Золотонiсlький район, с. IрклiТв, "
вул. Соборностi,2.
5.1. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького,3216.
5.2.20З82, Черкаська область, Уманський район, с. Ладлtжинка,
вул, Шкiльна,2.
5.3. 20З00, Черкаська область, м. Умань, вул. ['орького, З5а.
5.4.20l 14, LlepKacbKa область, Уманський район, смт. Буки, вул.
I_{ентральна, 28.
5.5.20З5l, rlepKacbKa область, Уманський район, смт. Бабанка,
вул. Соборна,30.
5.6.20001, Черкаська область, м. Христлtнiвка, вул. Соборна, З0.
5.7. 20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка, 9.
5.8.20|З2, Черкаська область, Уманський район, с. Iваньки, вул.
Iгоря Щербlлни, 35.
5.9. 2040l, tlepKacbKa область, м. Тальне, вул. Соборна, l5.
5.1Cl. l920l, Черкаська область, м. Жашк.iв, вул. Захисникiв
УкраiЪи, 19.

5.11. |9222, Черкаська область, Улtанськlай район, с. БаLlтечки,
вул. Миру,8.
5.|2.20ЗЗ2, Черкаська область, Уманський pal'Ioн, с. ,Щмитрушки,
вул. Петропавлiвська, l9
6.1. 19l01, Черкаська область, м. Монастирище, вуп. Жовтнева, l.
7.1. 18000, Черкаська область, м. Черкасlл, вул. Благовiсна, 170.
'7.2. 19602, tlepKacbKa область, Черкаський район, с. Руська
Поляна, вул. Шев.lен ка, 67 .

'7.З. 19640, LlepKacbKa область, Черкаський район, с, Леськи, вул.
I_{ентральна. 53.
1.4. 19644, Черкаська область, Черкаськи,й район, с. Сагунiвка,
вул. Лесi У краiнки, 7 7 l 4.
7,5.196З2, tlepKacbKa область, Черкаськи,й район, с. Степанки,
вул. ГероТв УкраiЪи, 124.
'7 .6. |9604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червона
Слобода, вул. Соборна, 2/l.
7.1. |9622, Черкаська область, Черкаський район, с, Свидiвок,
вул. Шевчеrжа, |'77.

7.8. 19615, Черкаська область, Черкаський район, с, Мопrни, вул.
М. 11реснякова, 13.

8.1.20800, Черкаська область, м. Кам'ян.ка, вуJI. ГероiЪ Майдану
з,l.
8.2.20825, Черкаська область, Черкаськи:й район, с. Михайлiвка,
вул, ГероiЪ Майдану, 27.
8.3. l9000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. [lIевченка,49.
8,4, l90З l, LlepKacbKa область, Черкаськи:й район, с. Степанцi,
вул, Тагiанесяна, l0.
8.5. l9014, Черкаська область, Черкаськлtй район, с. Бобричя, вул.

жби,4.
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8.6.. l9020, Черкаська область, Черкаськай район, с. Лiпляве, вул.
I_\ентра.пьна, 2.
8,7. 20700, Черкаська область, м. Смiла, lзул. Незалежностi, 37.

8.8.20'722, Черкаська область, Черкаськлtй район, с. Балаклея,
вул, Незалежностi,2.
8.9.20726, Черкаська область, Черкаськлtй район, с. PoTMicTpiBKa,
вул., Михайлiвська, 18.
8,1С|,20'726, Черкаська область, Черкаськ:ий район, с. TepHiBKa,
вул, []ентральна, З5.
8.11.20746, Черкаська область, Черкаськlий район, с. Березняки,
вул, Химичiв, lA.
8.12.2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, l9.
8.1З. 209З0, Черкаська область, Черкаськ,ий район, с. Медведiвка,
вул" Б. Хмельницького, 44в.

) Iнформачiя щодо режиму роботи
центру надання алмiнiстративноТ

послуги

1.1. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до 16.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'я,тниця з 8.00 до 15.00
Субота, недiля - вlо<iдний
1.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 дс, 17. 15

Серела: з 8.00 до 20.00
П'я,lниця: з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
1.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.З0
Середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.4, Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
Вiв,горок, четвер з 08.00 до 20,00
П'я,lниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
1.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до 17.15
Вiв,горок з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
1.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа з 08.00 д:о l7.00
Четвер з 08.00 до 20.00
П'я,тниця з 08.00 до 17.00
Субота, недiля - вихiдний
1.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до 16:00
П'я,тниця з 8.00 до l5.00
Вiв,горок з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
1.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.(|0 до l6.00
Серела з 8.00 до l5.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до 17:00
Вiв,горок з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до 16.00
1.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.3l]
середа, гt'ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.1 ] . Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до 16:00

Середа з 08:00 до 20:00
Субота, недйя - вихiдний
1,12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.3l)
середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
CyeioTa, недiля - вихiдний
1.1З. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до 17.00
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BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'я,гниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
2.1. Понедiлок, середа з 08.00 до 17.00

Вiв,горок, четвер з 08.00 до 20.00
П'я,гниця з 08.00 до 16.00

Субота з 08.00 до l5.00
Нед,iля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до 16.З0
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'я,гниця: з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
2.З. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до 17.00, 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 дс, 17.15
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 дс, l7.15
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 дсl 17.15
Серепа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля * вихiдний
З.4. Понедiлок-Четвер з 08,00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
3.5. Понедi.гrок, середа, LIeTBep з 8.00 до 17.15

П'ятниця з 8.00 до 16.00
Вiв,горок з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до 13.00
недiля - вихiдний
З.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до 16.30

Середа з 8.00 до 16.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниIц: з 8,00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
3.7. Понедi.lIок, BiBTopoK з 8.00 до 16.З0
Серела з 8.00 до 16.00
Чет,верг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.8. Понедi.llок- П'ятниця з 09.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
З.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до 17.15

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

П'ятниця, субота з 8.00 до 15.00

Субота: 8.00 - l5.00
Не.цiля - вихiдний
4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниtц з 08:00 до 16:00

Сеllеда з 08:00 до 20:00
Субота, недiJIя - вихiдний
5.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 дэ l7:15
Серела з 13:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
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Субота, недiля - вихiдний
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до 17.00
П'я,гниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вп<iдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до 17.00
П'я,гниця з 08.00 до 16.00

Субота, недiля - вlлiiдний
5.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.00
Серела з 08.00 до 15.00, четвер з 08.00 дсr20.00
П'я,гниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
5.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер зl 8.00 до l7.15
П'я,гниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
5.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вlлiiдний
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 - вlлiiдний
5.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до 17.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'я,гниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l5.15
Недiля - вихiдний
5. 10. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'я,гниця, субота з 08.00 до 15.00,
Четвер з 08.00 до 20.00
Нед,iля - вихiдний
5,1 l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четItер з 08.00 до l7.00,
П'я,гниця: з 8.00 до I6.00
Субота, недiля - вихiдний
5. 12. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четI]ер, п'ятЕиця з 08.00 до 17.00,
Субота, недiля - вихiдний
6.1. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до 17:00

Вiв,горок з 8:00 до 20:00
П'ятниця , субота з 8:00 до 16:00
недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00;rо
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до 15.00
Недiля - вихiдний
7.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниftя з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
7.3. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до 16.00

Вiв,горок з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до 16.00 (прийом громадян до
недiля вихiдний
7.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
Середа , п'ятниця з 08.00 до lб.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-в.tо<iднi днi
7.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
Серела , п'ятниця з 08.00 до 16.00

з 08.00 до 20.00
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7.6. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'я,гниця з 8.00 до 15,45
субота, недiля - вихiдний
7.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер:l 08.00 до 17.15
П'я,гниця 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'я,гниця з 08.00 ло l6.00, субота з 08.00 до l3.00,
недiля - вихiдний
8.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з,8:00 до l7:00
П'ятниця з 8:00 до 16:00
Субота, недiля - вихiдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер зl 8:00 до 17:00
П'я,l,ниtц з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.З. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до 16.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Поятниця: з 8.00 до l5.З0
субота, недiля - вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.30
середа, ['ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вюriдний
8.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до 17:15
П'яr:ниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вlл<iдний
8.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до 17:l5
П'л:ниця з 8:00 до 16:00
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 дс l6.00
Серела з 9.00 до 20.00
П'я,гниця з 8.З0 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
8.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до
середа> пОятниця з 08.00 до 16.00
четtsерг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.9. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.30
середа, п'ятниrц з 08.00 до l6.00
четI}ерг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00
Вiв,горок- п'ятниця з 09,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
8.11. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.3()

середа, п'ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.12. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до 16.00, 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.Зt)
середа, л'ятниця з 08.00 до l6.00
четl]ерг з 08.00 до 20.00

недtля * вихlднии
1.1. Тел. (04740) 22060,2244|, e-mail: zчlэпmiskаdа@чlс.пеt, веб-
сайт: zven,gov.ua
1,2, Тел./факс (04740) 6-22-5 5, e-mail: val,admincnap@uk.net
1.3. Тел. (04740) 95-З-98, e-mail: silTada_sihev@meta.ua
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1,4. Тел. (047 42) 2260 |, e-mai l ; sг. kаtеr. ck @йr.пеt, веб-сайт
http ://katerynopi l-mi skгаdа. gоч. ua
1.5. Тел. (047З5) 24808, e-mail: rada_kors(@mail"ru
1.6. Тел, (04735) 3-09-'l'l , e-mail: tsnap-narlutiv-rada@uk.net, веб-
сайт; https://nabutivska-gromada. gov.ua
1.7. Тел. (04735) 2-01-03, e-mail: gromada_cnap@uk.net, веб-сайт:
hфs ://selyshenska.gromada. org.ua
1 . 8. Тел. (047 49) 64-4-4|, e-mail: buzh_otg;cnap@uk.net,
http ;//buzhan ska. gromada. org.ua
1 . 9. Тел. (047 49) 6-23 -46, 6-24 -69, e-mail: lysselrada@ulc.net
1.10. Тел. (0474l) 2-0|-З9, e-mail: cnap-shpola@ukr.net
1.1 1. Тел. (063)2081237, e-mail: matusovrada@ukr.net, веб-сайт:
matusivska.gromada.org.ua
1.12. Тел. 9-62-90, (068) 7б0OlЗ4, e-mail: tipianska.otg@gmail.com
1 . 1 З. Тел, (047 42) 9-02- l 8, e-mail: srerku@)ukr.net
2.1. Тел.(047З4) 2-0|-82,e-mail: gor_cnapr@ukr.net, веб-сайт: "
http : //gоrmrаdа.gоч.uа
2.2.Тел. (047З4) 96160, (04'lЗ4) 96l8l, e-mail:
viIshanarada@ukT.net

2.3. Тел. (047З4) 95-З-44, e-mail: mlyiv_otg@ukr.net
3.l. Тел. (041З7) 5-26-68,5-22-75, веб-саlйт -

http://zolotonosha.osp-ua.info, e-mai1: cnapl_zolotonosha@ukr.net
3.2. Тел. (096) 6790848, (09З) 6'79З087, e-rnail: gelmyazivsr@ukr.net
З.3. Тел. (04'7З7) 52496, веб-сайт
http : //novodmytrivsk.zolorayon. gov,ua
3.4. Тел. (04'7 З1 ) 9 -'7 4 -З0, e-mail: pischane-tsnap@ukr.net
3,5. Тел. (47З8) З-05_81, факс (47З8) 3-05_81, е-
mail : cnap_rda@ukr.net
3.6. Тел. (04738) 96-63l, e-mail: vhutir_sr(Puk.net, веб_сайт:
vhutirotg.org.ua
3,7. Тел. (047З8) 99-5-42, e-mail: rada-shr(}uk.net, веб-сайIт:
shramkivska- grоmаdа. gov.ua
3.8. Тел. (067) 6858026, e-mail: cnap.voz:l()senske@ukr.net, веб-
сайr,: voznesenske -gromada.gov.ua
3. 9. Тел. (0 47 З7 ) 20 1 4 6, e-mail : zorivka_sr@ukT.net, веб-сайт;
zorivska. grоmаdа. оrg.uа
4. l. Тел. (047З9) 22'l9З, e-mail: chornobaysrada()ukr.net
4.2. Тел. (047З9) 55 18З, e-mail: irkl_tsnap(@uk,net, веб-сайт:
http : //irkliiv-rada.org.ua
5.1. Тел. (04744) З-08-66, e-mail: uman-crLap@uk,net
5.2. Тел. (047 44) 9 -'7 2-42, 9 -'7 2-З 1, e-mail : ladiginkasr@ukг.net
5.З. Тел. (068) 47 47 1 1 2, e-mail : аdmiп.rdа(@ukr.пеt
5.4. Тел. (04741) 3 1-4-85, e-mail: bukyotg(}uk.net
5. 5. Тел. (047 44) 9 -52-42, e-mail : babanskcLsr@ukr.net
5.6. Тел. (04745) 6025 4, e-mail: rada0406 1 582@meta.ua
5.7. Тел. (04748) 6-18-7 4, e-mail: mankivka_selrada@ukr.net
5.8. Тел. (098) 7 l 93 149, e-mail: cnapivanklLvskaotg@gmail.com, веб-
сайr,: ivankivska. gromada.org.ua
5.9. Тел. 047З 1 3-И-9 l, e-mail: talnivska.gдomada.org.ua

5.10. Тел. (04747) 61l45, бl141, e-mail: vukoncom0l6@ukr.net
5.1 l. Тел. (0474'7) 95-437, 097-001-14-61, e-mail:
bashtechki@ukr.net
5. l 2 . Тел. (041 44) 9 6222, e-mail; dmutrushku_cnap@ukr,net
6.1. Тел. (04746) 251 l8, e-mail: cnap-monteg@ukr.net, веб-сайт:
monastyrysche, gromada. оrg. ua
7,1. Тел,(0472) ЗЗ-07-01, тел./факс: (0472) 36-01-8З, e-mail:
cnap_cherkasy@uk.net
7 ,2, Тел.(0472) 30-33-З l, e-mail: rроl@i.uа, веб-сайт r-pol.ck.ua
7.З. Тел. (0472) З4З -692, (06З) 47 9 -17 - 1 6, e-mail
lеskу.спар@ukr.пеt, веб-сайт:httр: leskivs}ia-gromada. gov. uа
'l .4. Тел. (0472) З4-26-98, e-mail: sagunivskarada@uk.net,
офiцiйний сайт: http ://sagunivskaotg.oгg. u а
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7.5. Тел. (0472) 306532, e-mail: stepanki.rada@ukr.net
7. 6. Тел. (0 47 2) 58662З, 586З92, e-mail: ts nap-sloboda@uk.net
'l ;7 . Т ел. (0 47 2) З 40222, З 40З2|, e-mail : budrada@uk.net
7. 8. Тел. (047 2) З0-2 l -06, 3 0-25-40, e-mai], : moshnuSR@ukT.net
8.1. Тел. (047З2) 6|'78'l, e-mail: cnapkam@)uk.net, веб-сайт
https://kamm iskrada.gov.ua
8.2. Тел. (0 47 З2) 98442, e-mail : myh_silrada@uk.net
8.З. Тел. (04736) З-l7-78, e-mail: kaniv_chLap@ukT.net
8.4. Тел. (М736) 96-4-24, e-mail: stepanci_otg_cnap@ukr.net , веб-
сайт - http://stepanecka. gromada.org.ua
8.5. Тел. (047З6) 68225 , e-mail: ЬоЬryса rada@ukr.net
8.6. Тел. (04736) 9З224, e-mail: silradaliplava@gmail,com, веб-сайт
htф ://liplyavska. gromada. org.ua
8.7. Тел. (0473З) 4-2З-7З, e-mail: dozvilni1,@ukr.net
8.8. Тел. (И733) 93 442, e-mail: balaklea_l;_r@ukr.net, веб-
caйrг:www.balakleivskaotg. org.ua
8.9. Тел. (М733) 9-5З-47, e-mail cnap.rotrTristivka@gmail.com веб-
саirг: rotmistrivka-gromada. gov.ua
8. l 0. Тел. (096) 674993 l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiuiйний сайт: hфs://ternotg.org.ua
8. 1 1 . Тел. (047З З ) 9'7 5'l l, e-mail: berez.sekretar@gmail.com
8.12. Тел. (047З0) 2-87-28, e-mail: Chygyryn_mrada@ukr.net, веб-
сайт: chigirin skaotg.org.ua
8.13. Тел. (047З0) 95-3-45, 95-2-98, e-mail: mdsr2O1S@ukr.net

Нормативнi акти, якими ре гламентусться надання адмiнiстративrtо[ послуги

4. Законlл Украiни Стагтi 20, 23 Закону Украiни кПро оцiнку земель).

5. Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни Постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд З листопам 202l р.
Ns 1147 кПро затвердкення Методиклt нормативноТ грошовоТ
оцiнки земельних дiлянок>;

постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiц 7 лютого 20l8 р. Ng 105
кПро проведеншI загальнонацiонапьноi (всеукраiнськоi)
HopMaTIBHoT грошовоi оцiнки земель сiльськогосподарського
призначення та BHeceH}uI змiн до деяких постанов Кабiнеry
MiHicTpiB Украihш;

розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiл 16 травня 2014 р.
N 52З-р к,Щеякi питання надання алмiнiс,гративншх послуг органiв
виконавчоi влади через центри надання а,пмiнiстративних послуг)).

6. Акти чентральних органlв
виконавчот влади

АктЙ Йiсцевих органiв виконавчоТ
влади/ органiв мiсцевого

самоврядування

Умови отрItмання адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержання
адмiнiстратIвноi послуги

Змва юридичноi, фiзичноi особи, органу державноi влади або
органу мiсцевого самоврядуванIuI.

9. Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отриманнrI

адмiнiстративноi послуги, а також
вимоги до них

l. Заява про наданнrI витяry iз технiчноi документацii з

нормативноi грошовоi оцiнки земельноi,цiлянки.

2. Щокрлент, який пiдтверлжуе повноваження дiяти вiд iMeHi

заяt}ника (у разi поданrut заяви уповноваженою заявником
особою).

I0. Порялок та спосiб подання

документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi

послуги

Подаються до центру наданнJI алмiнiстративних послуг особисто
зzшвником (уповноваженою особою заявника), направлення
поштою або в електроннiй формi через единий державний веб-

ГУ Дерlкrвокаilастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06.12.2022
, 

llll lll l lll lllllllllllllllllll lllll lll lll lllllCipoulTaH О***. Mn*onu',9*P



портал електронних послуг (Портал Д,iр, у тому члtслi через
iнтегровану з ним iнформачiйну систему Щержгеокапастру.

1l Платнiсть (безоплатнiсть)
надання а.шм i н iстративноТ послуги

Безоплатно.

12. Строк надання адмiнiстративноТ
послуги

строк, що не перевищуе трьох робочих днiв з дати реестрацiI
вiдповiдноi заяви у територiальному органi Щержгеокаластру,

l3. Перелiк пiдст,ав для вiдмови у
наданнi алмi нiстративноТ послуги

l. Вiлсутнiсть технiчноi документачiт з нормативноi грошовоi
оцiнки земель.

2. Земельна дiлянка несформована у вiдlrовiдностi до Земельного
кодексу УкраiЪи (неможливiсть визначити мiсце розташування
земельноi дiлянки).

3. Вiдсутнiсть у вiдомостях,Щержавного земельного кадастру коду
виду цiльового призначенЕя земельноi дiлянки, визначен.ого
вiдповiдно до додатку 59 до Порядlсу веденнrI ,Щержавнriго
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украihи вiд 17 жовтня 20l2p. Ns l05l.

l4. Результ,ат надання
алмiнiстративноi послуги

Витяг iз TexHi,rHoT документацiТ з нормативноТ грошовоТ оцiнки
земельноi дiлянки або вiдмова у видачi такого витяry.

l5. Способи отриманшI вiдповiдi
(результаry)

Видаеться центром надашuI адмiнiстративнIr( посJryг змвнику
(уповноваженiй особi заявника), надсила€ться поштою на ад)есу,
вказану заявником у заявi при бажаннi зiлявника отримати витяг у
паперовiй формi.
Витяг iз технiчноТ документачiТ з нормативноТ грошовоТ оцiнки
земельних дiлянок оформляеться i вlадаеться автоматиtIно в
електроннiй формi з використанttям пl)ограмного забезпечення

,Щержавного земельного кадастру.

У разi вiпсутностi в Щержавному земель]ilому каластрi вiдомостей
про нормативну грошову оцiнку земельних дiлянок, що
унеможливлюе автоматичну видачу витяry iз технiчноi
докуплентацiТ з HopMaTlBHoi грошовоi оцiнки земельнlD( дiлянок iз
використанням програмного забезпечення ,Щержавного
земельного кадастру, такий витяг офор,мляеться протягом трьох

робочих днiв з дати надходження вiдповiдноТ заяви iз наявноi
технiчноТ документацiТ з нормативноi грошовоi оцiнки земельних
дiлянок працЬником вiдповiдного терrгорiапьного органу

,щержгеокадастру, до посадових обоlв'язкiв якого н€lлежить

надання зазначених витягiв.

У разi подання заяви в електроннiй tPopMi витяг iз технiчпоi
локументачiТ з нормативноТ грошовоТ оцiнки земельних дiлянок
або мотивована вiдмова в наданнi таlкого витяry видаеться в

електроннiй формi за допомогою технi.rних засобiв електронних
комунiкацiй iз накJIаденн;Iм квалiфiкованого електронного
пiдпису, а за бажаншIм заявника може також надаватися в

паперовiй формi.

16. Примiтка

з80
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IнФормАцйIА кАрткА АдмIнIстрАтивноi пос.тгуги
ВИДАЧА РIШЕННJI IIРО ПЕРЕДАЧУ У BJIACHICTЬ. НАДАННrI У К:ОРИСТУВДННrI

ЗЕМЕЛЬНИХ ДЛЯНОК СI,БСЬКОГОСГIОДАРСЬКОГО ПРИЗ]lАЧЕННЯ.
ЩО IЕРЕБУВlЮТЬ У ДЕРЖАВНIЙ ВЛАСНОСТI

(нlшва а,лмiнiстративноТ послуги)

головне yправлiння Держгеокадастрч у Черкаськiй сrбластi
(найменування суб'скта надання алмiнiстративноТ послуги)

Найм
адмiн
здlис]
звеDн

Iнформацiя п
eHyBaHHrI центру надацIUI
dстративноi послуги, в якому
цюеться обслуговування суб'екта
,eHHrI

Ще

l МiсцезнаходженIи центру наданtul
адмiнiстративнот послуги

l8

) Iнформацiя щодо режиму роботи
центру наданшI адмiнiстративноТ
послуги

Поt
BiB
Су(
Нед
тел,
cna

3. Телефон/факс (ловiдки), адреса
електронноi пошти та веб-сайт
ценцlу наданшI алмiнiстративноТ
IIослуги

мативнl акти, якими гла
4. Закони Украiни

Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни Роз
Nsj
орг,

6. Акти центральншх органlв
виконавчоТ влади

7. Акти мiсцевих органiв виконавчоi
владиl органiв мiсцевого
самовDядчвання

Умови мап
Зая

Зая

Доl
Ур
IIо,!

док
По,:

зая]

8. Пiдстава для одержаннJI
адмiнiстративноi послуги

9, Вичерпний перелiк докушлентiв,
необхiдних для отриманнrI
адмiнiстративноТ послуги, а також
вимоги до них

10. порядок та спосiб поданнrI
документiв, необхiдних для
отримання алмiнiстративноТ
IIослуги

1l Платнiсть (безоплатнiсть) надання
адмiнiстDативноТ послуги

l2, Строк надання алмiнiРтративноi
послуги

Прс
док
Нев

дрд
Рiш
кор
при

рiш

Вl
(у

13. Перелiк пiдстав лля вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi послуги

l4. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

15. Способи отриманнrI вiдповiдi
(результаry)

9цlр нзд4цц1 адмiнiстративноi послуги
IIтр наданшI адмiнiстративних послуг м. Черкаси

000, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l70

llонедrлок, середа, п'ятницrI
BiBTopoK, четвер з 08.00 до,
Субота з 08.00 до l5.00
недiля : вихiдний
тел.(0472) 33 -07-0 1, тел./факс : (0472) З6- 0 1 -83, e-mail:
cnap_cherkasy@ukr.net

лапtентусться надання адмiнiсr,ративнgl_дqqддц_
CTaTTi 1 18, l22, 12З, l24 Земельного колексу УкраТни

]порядженнrI Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд l6.05.20l4
52З -р к,Щеякi питан}uI наданнrI адмiнiстративних посJtуг
ганiв виконавчоi влади через центри надання

адм iнiстративних послуг))

BHol посл

(окументацiя iз землеустрою (у разi необхiдностi)
' разi поданн я змви уповноваженою ос,эбою додатково
одаеться примiрник оригiнаlry (HoTapiarbHo засвiлчена копiя)

мента, що засвiдчуе його повноваж€)нtul
Полаеться до центру надання адмiнiстративних послуг особисто
заявником (уповноваженою особою заявника), направJuIеться
поштою

Безоплатно

)тягом l4 календарних днiв з днll оде]ржання заяви та
TiB суб'ектом наданнrI адмiнiстративноТ послугlл

Невiдповiднiсть докуплентацii iз землеустрою вимогам законiв та
ИIUIТИХ ВlДПОВlДНО ДО НИХ

Рiшення (наказ) про передачу у власнiсть, надан}ш у
користуванIя земельних дiлянок сiльськогосподарського
призначення, що перебувilють у державнiй власностi, або

рiшення про вiдмову у перелачi у власнilэть, наданнi у
ван}ш земельних дlлянок

идаеться центром надання адмiнiстратвних послуг заявнику
,повноваженiй особi заявника), надсилаеться поIцтою на

адресу, вказану змвником у змвi

, з 08.00 до
20.00

гу Дерхпюкадастру у Чsрхаськiй областi
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" ПрIrмiтка: Територiаль
сiльськогосподарського пр
пiдприсмствами, установам
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органи Щер,жгеокадастру розпоряджаються землями державноi
чевнъ що використовуються органами державноi влади,

органiзацiямлt на правi постiЙного користування ( ,у тому числi

у постiйному користуваннi НацiональнOi академii наук Украiни,
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