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4.с lB ль2 влlння г Головног
Управлiння Держгеокадастllу у Черкаськiй областi
5. Вiддiл J\b 3 Управлiння надання адмiнiстративних послуг Головногtl Упrrавлiння
дерясгеокадастrlу у Черкаськi.й областi

lння н Головноr,о

4у
ДеDЖгеокадастrlу ч Черкаськiй областi

пDавлlння

8. Сqктор ЛЬ 1 Вiддiлу Л! 4 Управлiння
управлiння Держгеокадастру ч Черкаськiй областi

суб'екга надання

ацlя надання адмiн

олов.ноI'о

1.1. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЗвенигородськоТ MicbKoT ради.
1.2. Центр надан}ш алмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTery BaTyTiHcbKoT MicbKoT рали.
1.3. I_(eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ШевченкiвськоТ сiльськоТ рали.
1.4. I_[eHTp надання алмiнiстративних послуг КатеринопiльськоI
селищноТ ради,
1.5. [_(ентр надання алмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ м icbKoT рали.
l .6. I-{eHTp надання алм iнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy НабутiвськоТ сiльськоТ рали Корсунь-Шевченкiвського
району.
1.7. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy СелищенськоТ сiльськоТ рали.
1.8. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БужанськоТ сiльськоТ рали Лисянського району.
1.9. t{eHTp наданrш адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Лисянськоi селищноТ ради.
l . l 0. I_{eHTp надання алмiнiстратив них послуг Шполянс ькоi
MicbKoT ради об'€днаноТ територiальноТ громади.
1.1 l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy MaTyciBcbKoT сiльськоТ ради,
l . l2. I_(eHTp надання адмiнiстративних послуг Лип'янськоТ

Найменування центру надання
адмiнiстративноТ послуги, в якому

здiйсrпоеться обслуговування суб'екта
звернення
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1.13. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy epKiBcbKoT селищноi ради.
2.1. t{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Городищенськоi мiськоi рали.
2.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ВiльшанськоТ селищноi ради,
2.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг МлiiЪськоТ
сiльськоi рали Черкаського району.
3.1. l_{eHTp надання адмiнiстативних послуг у MicTi
золотоноша.
3.2. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг
KoMiTeTy ГельмязiвськоТ сiльськоТ рали.
3.3. I_[eHTp надання алмiнiстративних послуг
KoMiTeTy Новодм итрiвськоТ сiльськоТ рали.
3.4. L[eHTp надання алмiнiстративних послуг

виконавчого

виконавчого
KoMiTeTy ПiщанськоТ сiльськоТ ради.
3.5. Цент надання алмiнiстративних послуг.ЩрабiвськоТ
селищноТ ради,
3.б. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг ВеликохутiрськоТ
сiльськоТ рали.
3.7. I_(eHTp надання адм iнiстративних послуг ви конавчого
KoMiTeTy ШрамкiвськоТ сiльськоi ради.
3.8. Центр наданЕя адмiнiстративних послуг Вознесенськоi
сiльськоТ ради.
3.9. I]eHTp надання адмiнiстративних
KoMiTery ЗорiвськоТ сiльськоТ ради.
4. l. Щентр наданнJI адмiнiстративних
селищноТ рали.

послуг виконавчого

послуг Чорнобаiвсько,Т

4.2. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
орга}ry IрклiТвськоi сiльськоТ рали
5.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy УманськоТ MicbKoT ради.
5.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ рали.
5.3. I-[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy ПаланськоТ сiльськоТ рали.
5.4. t]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БучькоТ селищноТ рали.
5.5. I-(eHTp надання адм i н iстратив них послуг в и конавч ого
KoMiTery БабанськоТ селищноТ ради.
5.6. t{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT ради.
5. 7. I-{eHTp надання адм i нiстратив них послуг ви конавч ого
KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищноТ ради.
5.8. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy IBaHbKiBcbKoT сiльськоТ ради.
5.9. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг апарату управ,лiння
Та.пьнiвськоТ MicbKoT ради та ii виконавчого KoMiTeTy.

5. l 0. Щентр надання адм i нiстративнLD( послу г виконавчого
KoMiTeTy ЖашкiвськоТ м icbKoT ра.чи.
5,1 l. Щентр надання а.чмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БаштечкiвськоТ сiльськоТ ради.
5. l2. I-I.eHTp надання адмiнiстативних послуг виконавчого
ком iTeTy .Щм итрушкi вськоТ сiл ьськоТ рали.
6.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy МонастирищенськоТ м icbKoT рали.
7, l. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси.

7.2. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy РуськополянськоТ сiльськоТ рали.
7.3. I]eHTp наданшI адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоТ ради.

надання адмiн
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KoMiTeтy CaryHiBcbKoT сiльськоТ ради.
7.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy СтепанкiвськоТ сiльськоТ рали.
7.6. Щентр надання алмiнiстративних послуг
червонослобiдськот сiльськот ради.
7.7, L{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy БулещанськоТ сiльськоi рали.
7.8. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy МошнiвськоТ сiльськоТ рали.
8. l. l_[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Кам'янськоТ м icbKoT рали.
8.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг МихайлiвськоТ
сiльськоТ ради.
8.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery KaHiBcbKoT MicbKoT ради
8,4. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг СтепанецькоТ ,.

сiльськоi ради об'еднаноТ територiшlьноТ громади.
8.5. L{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БобричькоТ сiльськоТ ради.
8.6. l_{eHTp надання адм i нiстративних послуг Лi плявськоТ
сiльськоТ ради.
8.7. I]eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СмiлянськоТ мiськоi рали.
8.8. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTery БалаклеiЪськоТ сiл ьськоТ рали.
8.9. Щентр надання алмiнiстративних послуг PoTMicTpiBcbKoT
сiльськоТ ради.
8.10. Щентр надання алмiнiстративних послуг TepHiBcbKoi
сiльськоТ рали,
8.1 l. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг БерезнякiвськоТ
сiльськоТ ради
8.12. Щентр надання алмiнiстративних послуг
MicbKoT ради.
8.13. Щентр надання апмiнiстративних послуг
сiльськот ради.

ЧигиринськоТ

МедведiвськоТ

1 Мiсцезнаходження центру наданнrI

алмiнiстративнФТ послуги

1.1.20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенlка
IBaHa,47,
1.2.20250,Черкаська область, м. BaTyTiHe, пр-кт. Щружби 8.

1,3. 202|4, 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.
1.6.19425, Черкаська область, Черкаський район, с. Набутiв,
вул. I_|ентральна,l90/ l .

1.7, 1944З, Черкаська область, Звенигоролський район, с.

Селище, вул. Щентральна, l7.
1.8. l9333, Черкаська область, 3венигородський район, с.
Бужанка, вул. Щентрмьна, 19.
1.9. l9300, Черкаська область, смт. Лисянка, пл. Миру, 30.
1.10.2060З, Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська.,59.
1.1 1.2063l, Черкаська область, Звенигородський район, с.
MaryciB, вул. Кравченка, 7.

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

Лип'янка, вул.Iвана Гончара, l/a.
1.13. 20505, Черкаська область, смт. ерки, Звенигоролськийt р-
н., вул. В. Чорновола 2.

2.1. l9502, Черкаська область, м. Городище, вул. Грушевсьliого,
l l.
2,2. 1952З, Черкаська область, Звенигородський район, смт
Вiльшана, вул. Шевченка, l90.
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2.З, l95l l, Черкаська область, Черкаський район, с. МлiТв, вул.

.Щанила Кушнiра,67.
3.1. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул.
Незапежностi, l5.
З.2. l97l5, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Гельмязiв, вул. I]ентра.гlьна, l.
З.З. 197З4, Черкаська область, Золотонiський район, с. HoBir

,Щмитрiвка, вул. Чернишевського, l9.
З.4.19'12З, Черкаська область, Золотонiський район, с. Пiщiлне,
вул, Шеремета Руслана, 98А.
3.5. l980l, Черкаська область, смт. Щрабiв, вул. Гагарiна, lil,
3.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с. Великий
XyTip, вул. Куниui, l0
3.7. l98l2, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Шрамкiвка, вул. Незалежностi, lб.
З.8. l974l, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Вознесенське, вул. Щентральна, 2 l.
3.9. l9740, Черкаська область, Золотонiський район, с, Зорiвка,
вул. Шевченка, 45
4. l . l 9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. I_|ентральна.
|52.
4.2, |9950, Черкаська область, Золотонiський район, с. lрклiТв,
вул. Соборностi,2.
5.1. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького,З2lti.
5,2.20382, Черкаська область, Уманський район, с. Ладих(инка,
вул. Шкiльна,2.
5.3. 20300, Черкаська область, м, Умань, вул. Горького, 35а.

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

Щентральна,28.
5.5, 2035l, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабаlrка,
вул. Соборна,30.
5.6,2000l, Черкаська область, м. Христинiвка, вул. Соборна,30.
5.7. 20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка, 9.
5.8. 20l32, Черкаська область, Уманський район, с. Iваньки, вул.
Iгоря Щербини,35.
5.9.2040l, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, l5.
5.10. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул. Захисникiв
УкраТни, l9.
5.1|, 19222, Черкаська область, Уманський район, с. Баштечки,
вул. Миру,8.
5,12.203З2, Черкаська область, Уманський район, с.

,Щмитрушки, вул. Петропавлiвська, l 9

6.1. 19l0l, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Жовтпева,
l.
7.1. l8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l70.
'1.2. 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська
Поляна, вул. Шевченка,67 ,

7.3. l9640, Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи, вул.
I-|,ентршьна, 53.
7.4. |9644, Черкаська область, Черкаський район, с. CaryHilBKa,
вул. Лесi УкраТнки, 7714.
'1.5. 196З2, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки,
вул. ГероТв УкраТни, l24.
7,6. l9604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червоttа
Слобода, вул. Соборна, 2/|.
7.'l. 19622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свидiвок,
вул. Шевченка, l77.
7.8. l96l5, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошнtа,
вул. М. Преснякова, l3.
8.1.20800, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. ГероiЪ Майлану

з7.
8.2.2082
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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. Бобриш,
вул.,Щружби,4.
8.6,. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляв,е,
вул. L{ентральна,2,
8.7. 20700, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незмежностi, 37.
8,8,20722, Черкаська область, Черкаський район, с. Балаклrэя,
вул. Незшежностi,2.
8,9.20726, Черкаська область, Черкаський район, с.
PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l 8.
8,10.20726, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa,
вул. Щентра.гlьна, 35.
8.1 l. 20746, Черкаська область, Черкаський район, с. Березня{и,
вул. Химичiв, lA.
8.12. 2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, 19.

8.13. 20930, Черкаська область, Черкаський район, с.
Медведiвка, вул. Б. Хмельницького, 44в.

1 Iнформачiя щодо режиму роботи
центру надання алм iнiстративноТ

послуги

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 l7.1-5
Серела: з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
1.3. 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 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
1.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'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 l7.00
Субота, недiля - вихiдний
1.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
П'ятниця з 8.00 до l5.00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
1.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Серела з 8.00 до l5.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
1.10. 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
l . l l . Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l 6:00

Середа з 08:00 до 20:00
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Субота, недiля - вихiдний
l . l2. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до I 6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.13. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 д0 l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiltний
2.1. Понедiлок, середа з 08.00 до l7,00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
11.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
ll'ятниця:з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
1Z.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,
II'ятниця з 08,00 до l6.00,
Субота, недiля - вихiдний
3.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8,00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
ll'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3,2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
Серела з 8.00 до 20,00
Il'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.З, Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
Il'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота,недiля вихiдний
j.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до I7.00
Il'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
З.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до I7.15
II'ятниця з 8,00 до l6.00
I}iBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до l3.00
I]едiля - вихiдний
З.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Середа з 8.00 до l6.00
l{етверг з 8.00 до 20,00
II'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до l6.00
r{етверг з 8.00 до 20.00
Il'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
З.8. Понедiлок- П'ятниця з 09,00 до l6,00
Субота, нелiля вихiдний
3.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до l7. l5
Il'ятниця - з 08.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
4,1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до l6.00
II'ятниtц, субота з 8.00 до l5.00
Субота: 8.00 - l5.00
I{едiля - вихiдний
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4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
5. l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l 7: l 5

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 | 7.00
П'ятниця з 08.00 до 20,00
Субота, недiля - вихiдний
5.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.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 - вl,гхiдний
5.6, Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5

П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5,7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l 7. l 5

BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до 17.00
Субота з 8.00 до l5. l5
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
5.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5. l2. Понедiлок, BiBTtrpoK. середа.
четвер, п'ятниця з 08.00 до l 7.00,
Субота, недiля - вихiдний
6. l. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l 7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця, субота з 8:00 до l6:00
Недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
7.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до lб.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
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 l6.00 (прийом фомадян до l3.00)
недiля вихiдний
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7.4. Понедiлок, BiBTopoK з ОВ.ОО до lОЗО
Серела , п'ятниця з 08.00 до I6.00
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 l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
7.6. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20,00,
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
7.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.15
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вжiдний
7.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7.00,
П'ятниця з 08.00 до lб.00, субота з 08.00 до l3.00,
недiля - вихiдний
8..l . Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
[I'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.З0
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
fI'ятниця:з 8.00 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб,30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7; l 5
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
8.6, Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7: l 5
П'ятниця 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'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 lб.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.9, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до l6,00
субота, недiля - вихiдний
8.1 l. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
середа, п'ятниця з 08.00 до |6.00
четверг з 08.00 до 20.00
субота, недiля * вихiдний
8. l 2, Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l 6.00, BiBTopoK з 09.00
до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
8.13. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 до l6,30

п'ятниця з 08.00 до l6.00
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четверг з 08.00 до 20.00
недiля - вихiдний

3.

45

Телефон/факс (довiдки), адреса
електронноi пошти та веб-сайт центру

надання адмiнiстративноТ послуги

I . l . Тел. (04740) 22060, 2244 |, e-mai l : zчепmБьааабчКrrе[
веб-сайт: zven.gov.ua
l .2. Тел./факс (04740) 6-22-5 5, e-mai l : vat_adm iпспар@чkr. net
1.3. Тел. (04740) 95-3-98, e-mail: silгаdа_sБеч@mеtа.чi
1,4. Тел. (04742) 2260l, e-mail: sr.kаtеr.сk@чkr.пеt, веб-сайт
http://katerynopi l-m iskrada.gov, ча
1.5. Тел. (04735) 24808, e-mail: rаdа_kоrs@mаiI.гu
l .6. Тел. (04735) З-09,77, e-mai l: 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, веб-
сайт: https://selyshenska.gromada.org. ua
1.8, Тел. (04749) 64-4-4l, e-mail: buzh_otg_cnap@ukг.net ,
hФ ://buzhanska. gromada.org.ua
l .9. Тел. (04'l 49) 6-2З46, 6-24-69, e-mail: lysselrada@ukr.net,.
1.10. Тел. (0474l) 2-01-39, e-mail: cnap-shpola@ukr.net
l . l l . Тел. (063)208l237, e-mail: mаtчsочrаdа@чkr.пеt, веб-сайт:
matusi vska. grоmаdа. org. ua
1.12. Тел. 9-62-90, (0б8) 7600134, e-mail:
lipianska.otg@gmail.com
l . l 3. Тел. (047 42) 9-02- l 8, e-mail: srerku@uk.net
2.1 . Тел.(04734) 2-0l -82, e-mail: gоr_спар@чkr.пеt, веб-сайт:
http ://gormrada. gov. ча
2.2,Тел. (04734) 96I60, (047З4) 96l8l, e-mai|:
vilshanarada@ukr.net
2.З. Тел. (04734) 95-3-44, e-mail: mlyiv_otg@ukг.net
3.1. Тел. (047З'l) 5-26-68, 5-22-75, веб-сайт -
hф://zolotonosha.osp-ua.info, e-mail: cnap_zolotonosha@ukr.net
3.2. Тел. (09б) 6790848, (093) 6793087, e-mail:
gelmyazivsr@ukr.net
3.3. Тел. (04737) 52496, веб-сайт
http ://novodmytri vsk. zo lorayon. gоч. ua
3,4. Тел. (047 З7) 9 -7 4-30, e-mail : pischane-tsnap@uk.net
3.5. Тел. (4738) 3-05-8l, факс (4738) 3-05-8l, е-
mail: cnap_rda@ukr.net
3.6. Тел. (0473 8) 96-63 l, e-mail : vhutir_sr@ukr.net, веб-сайт:
vhutirotg,org.ua
3.7. Тел. (04738) 99-5-42, e-mail: rada-shr@ukr,net, веб-сайт:
shramki vska-gromada. gov. ua
3.8. Тел. (067) 685802б, e-mail: cnap.voznesenske@ukr.net, веб-
сайт: voznesenske -grоmаdа.gоч.ча
3.9. Тел. (047 37 ) 20 l 46, e-mai l : zогiчkа_sr@чkг. net, веб-сайт:
zorivska. grоmаdа.оrg. ua
4. l. Тел. (04739) 22'79З,е-mаil: сhоrпоЬауsrаdа@чkr.пеt
4.2. Тел. (04739) 55 l 83, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-сайт:
http ://irkl i iч-гаdа.оrg. ua
5.1. Тел. (04744) 3-08-66, e-mail: чmап-спар@чkr.пеt
5.2. Тел. (047 44) 9-72-42, 9-72-3 l, e-mail: ladiginkasr@uk.net
5.3. Тел. (068) 4747l l2, e-mail: admin.rda@ukr.net
5.4. Тел. (04747) 31-4-85, e-mail: bukyotg@uk.net
5. 5. Тел. (047 44) 9 -52 -42, e-mai l : babanskasr@uk. net
5.6. Тел. (04745) 60254, e-mail: rada0406l582@meta,ua
5.7. Тел. (04748) 6- l 8-74, e-mail: mankivka_selrada@ukr.net
5.8. Тел. (098) 7 l9З 149, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.coпl,
веб-сайт: ivankivska.gromada.org.ua
5.9. Тел. И73l 3-M-9l, e-mail: talnivska.gromada.org.ua
5,10. Тел. (04741) бl l45, бl 14l, e-mail: vukoncomOl6@ukr.net
5. l l . Тел. (04'7 47) 95-43 l, 097-00 l - l 4-6 l, e-mail:
bashtechki@ukr.net
-5. l 2. Тел. (047 44) 9 6222, e-mai l : dmutrush ku_c nap@ u kr. net

25 l l 8, e-mail: спар-mопtеg(@ukr.пеt, веб-сайiт:
с|6.12,2022, 
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monastyrysche.gromada.org. ча
7.1. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472) 36-01-83, e-maiI:
спар_сhеrkаsу@цkr.пеt
7.2. Тел.(0472) 30-33-3l, e-mail: rроl@i.ча, веб-сайт r-pol.ck.ua
7.3. Тел. (0472) 34З-692, (06З) 479-1'7 - l 6, e-mail
lesky.cnap@ukr.net, веб-сайт:httр: leskivska-gromada.gov.ua
7.4. Тел. (041 2) З 4-26 -9 8, e-mai l : sagunivskarada@ukr.net,
офi чiйний сайт: hф://sаgчп ivskaotg.org,ua
7. 5. Тел. (0472) З06532, e-mai| : stepanki.rada@ukr. net
7.б. Тел. (047 2) 58662З, 586392, e-mail : tsnap-s lоЬоdа@чkr.пrэt
7 ;7 . Т ел, (041 2) З 40222, 3 4032 1, e-mai l : budrada@ ukr. net
7.8. Тел. (0472) 30-2 1-06, З0-25-40, e-maiI: moshnuSR@ukr.net
8.1 . Тел. (047З2) бl'787 , e-mail: cnapkam@ukr.net, веб-сайт
https ://kam m iskrada. gov. ua
8.2. Тел. (04'7 З2) 98442, e-ma i l ; myh_s i lrada@ чkг. net
8.3. Тел. (04736) З- | 7-78, e-mail: kaniv_chap@ukr.net
8.4, Тел. (И736) 96-4-24, e-mail: stepanci_otg,cnap@ukr.net ,

веб-сайт - http://stepanecka.gromada.org, uа
8.5. Тел. (04736) 68225 , e-mail: ЬоЬryса_rаdа@чkr.пеt
8.6. Тел. (04736) 9З224, e-mail: silradaliplava@gmail.com, веб-
сайт hф ://liplyavska.gromada.org.ua
8.7, Тел. (047З3) 4-2З-'lЗ, e-mail: dozvilniy@ukr.net
8.8. Тел. (04733) 93 442, e-mail: Ьаlаklеа_s_r@чkг,пеt , веб-
caйT:www.balakleivskaotg.org.ua
8, 9. Тел. (04733 ) 9 - 53 47, e*mail спар.rоtпistгiчkа@gmаil.сопп
веб-сайт: rotmistrivka-gromada. gov.ua
8.10. Тел. (096) б7499З l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiчiйний сайт: hфs ://ternotg.org.ua
8. l l. Тел. (04733) 97 5'll,e-mail: berez.sekretar@gmail.com
8.12, Тел. (04730) 2-8'7-28, e-mail: Chygyryn_mrada@ukr.net, веб-
сайт: chigirinskaotg.org.ua
8.13. Тел. (047З0) 95-3-45, 95-2-98, e-mail: mdsr2Ol5@ukr.net

Нормативнi t(ги, якими реlгламенту€ться надання адмiнiстративно[ послуги

4. Закони Ук lаIни Стаття 38 Закону УкраТни <Про Щержавний земельний каластрu,
Закон УкраТни <Про державну ресстрачiю речових пра,в на
нерухоме майно та Тх обтяжень>

Акти Кабiнету MiH cTpiB УкраТни Пункти 166, 167, 167', 168, l7l, l7l', l7'7' Порялку веllення

,Щержавного земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд l 7 жовтня 2012 р..NЪ l 05 l
Розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiп lб цrавrrя
2014 р. Nч 523-р к,Щеякi питанIш надання aдMiHicTpaTllBHlTx
послуг органiв виконавчоТ влади через ценФи надання
адмiнiстративн}lх послу гD

6. Акти центральних ор
владл

aHlB виконавч0l

1 Акти мiсцевих орга
влади/органiв l

самовряду

llB виконавчоl
лiсцевого
lання

адмlнУмови ol

8. пiдстава для о

алмiнiстративн
lержання
lI послуги

Заява про надання вiдомостей з [ержавного земельного
кадастру

9. Вичерпний перелi
необхiдних для

адмiнiстративноТ пt

вимоги д(

; документiв,
)тримання
слуги, а також
них

l.Заява про надання вiдомостей з Державного земельного
кадастру у формi витягу з ,I|,ержавного земельного кадастру про

земельну дiлянку з вiдомостями про речовi права на земlэлыtу

дiлянку, ix обтяження, одержаними в порядку iнформаuiйноТ
взаемодiТ з ,Щержавного ре€сту речових прав на нерухоме
майно, та вiдомостями про дiлянки надр, наланi у користу]вання
вiдповiдно до спецiальних дозволiв на користуванtш надрами та
aKTiB про надання гiрничих вiдводiв, одержаними в поlрядку

iнформацiйноТ взаемодiТ з Держгеонадрами та Держпрацi, таlабо
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посиланням на документи, на пiдставi яких вiдомостi про
обмежсння у використаннi земель BHeceHi до Державного
земельного кадастру, за формою, встановленою Порялком
ведення ,Щержавного земельного кадастру, затвердх(еним
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня 2(l|2 р.
Ng | 05 l (форма заяви додасться)*
2. !,окумент, що пiлтверджус оплату послуг з надання ви,l-ягу з

.Щ,ержавного земельного кадасту про земельну лiлянку (або
iнформачiя (реквiзити платежу) про сплату збору (внеr:ення
плати) в буль-якiй формi, наданi суб'ектом звернення)
3.,Щокумент, який пiдтверлжус повноваження дiяти вiд iMeHi
зtUIвника (у разi поданнrI заяви уповноваженою заявником
особою)

l0. порядок та спосiб поl
необхiдних для
алмiнiстративн

lHHrI документlв,
)тримання
lT послуги

заява про надання вiдомостей з ,щержавного земельного
кадасту у паперовiй формi з доданими документами пода€ться
заявником або уповноваженою ним особою особисто'.або
надсилаеться рекомендованим листом з описом вкJIадення та
повiдомленням про вр}пrення або в електроннiй формi
засобами телекомунiкацiйного зв'язку з використа,нням
електонного п|дпису, що базуеться на квалiфiкова,ному
сертифiкатi електонного пiдпису, чи iншого uIьтернативного
засобу електронноТ iлентифiкачiТ особи через Публiчну
кадастрову карту або з використанням Сдиного державного
вебпорталу електронних послуг, у тому числi через веб-сторiнку
,Щержгеокаластру
У разi подання заяви органом лержавноi влади, органом
мiсцевого самоврядування у заявi зазначаються пiд,]тави
надання вiдповiдноТ iнформачiТ з посиланням на норму закону.
яка перелбачае право вiдповiдного органу запитувати таку
iнформачiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з якою виникла
потреба в отриманнi iнформачii. Така заява розгляда€ться у
позачерговомy порядкy

ll Платнiсть (безошlа,l

алмiнiстративн
пiсть) надання
tT послуги

Послуга платна

у разi плаmносmi:

1 1.1 Нормативно-правовi
яких стяry€тI

lкти, на пlдставl
)я плата

Стаття 4l Закону УкраiЪи кПро,Щержавний земельний када,стр>,

стаття 34 3акону УкраiЪи кПро лержавну ресстрацiю речових
пDав на неDухоме майно та Тх обтяжень>

l1.2 Розмiр та порядок I

(алмiнiстративного :

алмiнiстративt

несення tIлати
5ору) за платну
у послугу

Розмiр плати за надання послуги - 0,05 розмiру прожиткl)вого
MiHiMyMy для працездатних осiб, встановленого законом на l
сiчня к€Iлендарного року, в якому нада€ться вiдповiдна
адмiнiстративна послуга (у випадку звернення орlганiв
виконавчоТ влади та органiв мiсцевого самоврядування
безоплатно)
За надання витягу з .Щержавного земельного кадасту про
земельну дiлянку, що мiстить вiдомостi ,Щержавного ресстру
речових прав на нерухоме майно, додатково сплачуеться
адмiнiстративний збiр за надання iнформачii з цього ре€стру
вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро лержавну рессцlачiю
речових прав на нерухоме майно та iх обтяжень>
За отримання iнформачiТ з ,Щержавного ресстру прав
справляеться адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:
0,025 прожиткового MiHiMyMy дIя працездатних ос:iб

отимання iнформачiТ в паперовiй формi;
0,0l25 прожиткового MiHiMyMy дlя працездатних оrэiб

отримання iнформачiТ в електроннiй формi
Адмiнiстативний збiр справляеться у вiдповiдному розмiрi вiл
прожиткового MiHiMyMy дJIя працездатних осiб, встановленого
законом на l сiчня кЕIлендарного року, та округлюеться до
найближчих l0 гривень
Оплата послуги здiйснюсться шляхом попереднього

о**r. Mn*onr'PrP

гу Дерхгеоtадастру у чоркасьхiй област'
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перерахування коштiв через банки та/або вiддiлення поштового
зв'язку; пiдтвердженням оплати послуги € шIатiжне доручення
або квитанцiя з вiдмiткою банку чи вiддiлення поштового
зв'язку (або iнформачiя (реквiзити платежу) про сплату збору
(внесення плати) в буль-якiй формi, наданi суб'ектом
звернення)
Оплата послуг здiЙснюеться з урахуванням вимог Зiакону
УкраТни кПро платiжнi системи та перек.lз коштiв в УкраiЪi>.
У разi подання заяви в електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з використанням електро]нного
пiдпису, що базусться на квалiфiкованому сертиtрiкатi
електронного пiдпису, чи iншого альтернативного засобу
електронноТ iдентифiкацiТ особи, у тому числi через Публiчну
кадастрову карту, оплата послуг за надання вiдомостей з

.Щержавного земельного кадастру здiйснюеться iз застосувсtнням
електронних платiжних засобiв вiдповiдно до З;lкону
УкраТни "Про платiжнi системи та переказ коштiв в YKpaTHi" за
допомогою програмного забезпечення .Щержавного земельного

l . l . ГУК у Черк.обл./З вен и гор. р-н /220 l 2500, 26490667 4,
UA058999980334 l 7987902,1 023 l 00
l .2. УК у M.BaTyTiHoMyЛaTyTiHe 1220 |2500, 3 677 l 5З 8, 899998,
UAs3 8999980334 l l 9879027023005
l .З, УК у Звен.р-н/отг с.Шевченков/220 l 2500, 37 864'1 24,
UA968999980334 l 2987902702з6,1 l
1.4. ГУК у Черк.обл./тг смт Катер/220|2500,З79З0566,
UA86 8 9999 803 34 l з 98790 27 02з7 з9
1.5. ГУК у Черк.обл./тг м.Корс/22012500, З793056б,
UA788999980334 l б9879021 02з7 4 l
1.6. УК у Корс-Шевч.р-н/Кор-Шев.р/220 l25001' З6711264,
899998, UA598999980334 l 49879027 023240
1.7. УК у Кор-Шевч.р/отг с.Селище/220l2500, З4207201,
UA548999980334 l 99879027 023643
1.8. УК у Лисян.р-н/отг с.Бужанка/22012500, З67'77814,
UA l 289999803 34 l 5987902,7 02368з
1.9. ГУК у Черк.обл./тг с.Лисянка/220l2500, 37930566,
UA8489999803 34 l 99879027 02з 68 5

1. 10. УК у Шпол.р-н/отг м.Шпола./22012500, 3803 l 276, 899'}98.
UА668999980з 34 l 0987902,7 023 659
1.1 l . УК у Шпол,р-tt/отг c.MaтyciB1220|2500,3803 l276, 899)998,

UA l 88999980334 l 6987902702з657
1.12 УК у Шпол.р-н/отг
с.Лип'янка/220 l2500, 7 12578400l , 26з2з522,
UA94 89999803 34 l 29 8 79027 02з7 07
1.13. ГУК у Черкаськiй обл./ ТГ смт €pKr.r/ 22012500,3'79З0566,
UA7089999 803 3 4 l 5 9 8 79027 02з 609
2.1 ГУК у Черк. обл./тг. м. Городище122012500,0440766l,
899998, UА8889999803з4 l l 9879027 02з,7 зз
2.2, У К у Гор.р-н/отг с.Вiльшана/220 l 25 00, З 67'7 207 2,
UАз з 89999803 34 l 79 8 79027 023 663
2.З. ГУК у Черк.обл./тг с.МлiiЪ/220l2500, 3793056б, UA
l 78999980з34 l 0987900002362 l
3. l . ЗДКСУКУ(ЕАП)/Золотоно ша/220 l 2500, З 6'7'7 42 84, 899 99 8,

UA288999980334 l 5987902,7 02з007
3.2. МФО 820112, СДРПОУ 26358880, р/р
9,7 820 1,7 203 4427000200004 7 l 00
З.3. ГУК у Черк.обл./тг с. Новодм ит /220 l 2500, 31 930566,
UA278999980334 l 2987902,7 02з,l 49
3.4. ryК у Черк.обл./тг с.Пiщане/220l2500, З'79З0566,
UA 1 98999980334 l 5987902,102з1 5l
3.5. ryК у Черк.обл./тг смт Щрабiв220l2500, 37930566,
UA848999980334 l 7987902,7 023,7 | 5

о*.rr. Mr*onrJ9rP
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3.6, ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/220l2500, З42З8З49,
UA8 l 89999803з4 l l 9879027 02з665
3.7. ГУК у Черк.обл./тг смт Шрамк/220l2500, 342З8З55,
UA3289999803 34 l 89879027 02з,7 бз
3.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Вознесен 122012500, З'79З0566,
UA8689999803 34 l 798790 0002з,7 29
3.9. ГУК у Черк.обл,/тг с.Зорiвка/22090l00, З'79З0566,
UA9389999803 l40 l 0537000023629
4.1. ГУК у Черк.обл./тг смт Чорноб/22012500,37930566, 899998,
UA578999980334 l 49879027 023,1 б l

4.2, УК у Чорн.р-н/отг с,lрклiТв/220 l 2500, 36-1 82468, 89999Ii,
UA43 89999803 34 l 298 79027 02з 65 5

5. l . УманськелУl7Умань 1220 12500, 3 7960б95, 899998,
UA44 89999803 34 l 5 9 8 79027 02з 0 l 0
5.2. Уман.УК/отг с.Ладижпнка/22012500, 379б0695,
UA25 8999980з з4 l 89879027 02з 69 5
5.3. ГУК у Черк.обл./тг с.Па.ланка./22012500, З79З0566,
UA2089999 803 34 l 49 8 790 27 02з 65 l
5.4. ГУК у Черк.обл./тг смт Буки/220l2500, 2565976З,
UA05 89999 80з 34 1 3 9 87902,7 02з 64 5

5.5. ГУК у Черк.обл./тг смт. Бабанк а/220 |2500, 044 l 0278,
UA84820 l 72034420000 l 000 l 35258
5.6, ГУК у Черк.обл./тг м.Христин 122012500, З7930566,
UA l 789999803з4 l 7987902,702з7 5,|

5.7. ГУК у Черк.обл./тг смт MaHbK122012500,37930566,
UA298999980334 l 09879027 02з7 43
5.8. УК у Маньк.р-н/отг с.lваньки/220 l 2500, З798 l 920, 899998,
UA778999980334 l 79879027 02з647
5,9. УК у Тальн.рн/отг. м. Тальне1220l.2500, 36780083, 899998,
UA85 89999803 з4 l 69879027 02збl 5

5.10. ГУК у Черк.обл./тг м.Жашкiв/22012500, З'79З0566,
UA98 89999803 з4 l 99879027 02з 62,7

5. l l . ГУК у Черк.обл./тг с. Баштечки/220 12500, 3'l 930 566,
UA488999980334 l 898790000237 l 9
5. l2. Виконавчий KoMiTeT ,ЩмитрушкiвськоТ сiльськоi рали
Кол е[РПОУ 044l0344, UAl2820l72034422000l000l l7706 в
ДКСУ м. КиiЪ МФО 820l72
6. l . ГУК у Черк.обл./тг м.Монастир 1220 12500, 3 793 05 б6,
UA0489999803 з4 l 4987902,1 02з7 45
7, l. УК у. м. ЧеркасахНеркаси/2202500, 899998, 3803 l l 50,
UA5489999803 34 1 0987902,1 023002
7.2. УК у м.Черкасах/отг с.Р.Полян/220l2500, З803ll50,
899998, UA488999980334 l 6987902,7 о23699
7.3. УК у м.Черкасах/отг с.Леськп122012500,3803l l50 , 899|998,

UА7з 89999803 з4 | 2987902,7 02з697
7,4. УК у м.Черкасах/отг с.Сагунiв/220l2500. З80З l l50, 89ql998,
UA 758999980334l 298790000237 l l

7.5. ГУК у Черк.обл./тг с.Степанк/220 l 2500, 37930566, 899998,
UА928999980з34 l 89879027 023 653
7.б. ГУК у Черк.обл./тг с.Ч.Слобо.ц/220l2500, 37930566, 899998,
UA9689999803 34 1 0987902,7 02з7 0 |

7.7. ГУК у Черк.обл./тг с.Булище/220 l 2500, З7 9З05 66, 899998,
UA2 5 89999 803 34 l 698 7902,7 02з 7 25
7.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Мошни/220l2500, 04408809,
UA76 89999 80з з 4 l 89 8 79027 02з,l 47
8.1. ГУК у Черк.обл./тг м.Кам'ян/220l2500, З79З0566,
UA4 l 8999980334 l 6987902,7 02збз |

8.2. ГУК у Черк.обл./тг с.Михайл/220l2500, 37930566,
U А89 8 9999 803 34 l 09 8 790 2,7 02з бзз
8.3. KaHiB.YK/KaHiBc ьк ий p-Hl220 12500, 3 80485 5 7, 899998,

UA65 8999980334 l 79879027 02з 184
8.4. Канiв.УК/отг с.Степанцi/220l 2500, 38048557, 899998,

86 вiд 06.12.2022
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UA398999980334 l 89879027 0236з,|
8.5. ГУК у Черк.обл./тг с.Бобричя/220l2500, 044l08l2,
U д2289999 803 3 4 l 09 8 790 2,1 02з 67 5

8.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Лiпляве/220l2500, З79З0566,
UA64 89999803 34 l 498 790 27 02з бз 5
8.7. УIOСмiла38029906, ГУДКСУ у Черкаськiй обл.89999ti,
22012500 UА038999980зз4 l 99879027 02з009
8.8. Смiл.УIOотг с.Балакл ея1220 12500, з802990б,казначейство
УкраТни, UA358999980334 l 39879027 02З 687
8.9. См iл.УIOотг с. PoTMicTp iька/220 |2500, 3 8029906,
UA288999980334 l l 9879027 02з 649
8.10. Смiлянське УК/отг с. TepHiBKa/220l2500, еДРПОУ
3 802990б, р/р UA 75 89999803 3 4 1 0987 902'1 023 69 l
8.1 l. ГУК у Черк.обл./тг с.Березняк/220l2500, З'7930566,
UA l 08999980334 l 79879027 02з 689
8. l 2. УК у Чигир. р-н/отг м. Чигирин/220 l 2500, 899998.
36783 l 94, UA 4б8999980334 l 8987902702з,705
8. lЗ. УК у Чигир.р-н/отг с.Медведiв/220l2500, З6'18З l94,
UA7 l 8999980334 l 49879021 02з,l 0з

12. Строк надання адл

послу]
iнiстративноТ
и

В день peecTpauiT вiдповiдноТ заяви у територiальному сlрганi
.Щержгеокаластру
У разi подання заяви в електроннiй формi через Публiчну
кадасФову карту витяг з Щержавного земельного кадастру про
земельну лiлянку в електроннiй формi або мотивована BiдlvtoBa в
наданнi такого документа вид:tються в режимi ре€rльного чirсу за
допомогою програмного забезпечення,Щержавного земельного
кадастру

l3. Перелiк пiдстав для в

адмiнiстративн
цмови у наданtll
lT послуги

l. У ,Щержавному земельному кадастрi вiлсутнi запит.уванi
вiдомостi
2. lз заявою про надання вiдомостей з,щержавного земельного
кадасту звернулася ненаJIежна особа (право на отриiлання
витягу з.Щержавного земельного кадастру про земельну дi.jlянку
надано органам лержавноТ влади, органам мiсцевого
самоврядування lця здiйснення cBoii повноважень, визнаl{енлlх
законом; фiзичним та юридичним особам, за умови Тх

iлентифiкаuiТ з використанням квалiфiкованого електро1-1ного
пiлпису чи iншого alльтернативного засобу iлентифiкачii особи)
З. .Ц,окументи поданi не в повному обсязi (вiлсуl,нiс,гь
документа, що пiлтверлжуе повноваження дiяти вiд iMeHi
заявника, вiдсутнiсть документа, що пiдтверджуе оплату послуг
з надання витягу (або iнформачiТ (реквiзитiв платежу)) таlабо не
вiдповiдають вимогам, встановленим законом (заява не
вiдповiдае встановленiй формi)

l4. Результат надання а
послуl

,мiнiстративноi
й

Витяг з .Щержавного земельного кадастру про земельну лi:rянку
з вiдомостями про речовi права на земельну дiлянку, Тх

обтяження, одержаними в порядку iнформачiйноТ взаемодiТ з

.Щержавного рессту речових прав на нерухоме майно, ,га

вiдомостями про дiлянки надр, наданi у користуlзання
вiдповiдно до спецiальних дозволiв на користування надрами ,га

aKTiB про надання гiрничих вiдводiв, одержаними в поlрядку
iнформаuiйноТ взаемодiТ з .Щержгеонадрами та ,Щержпрачi, таlабо
посиланням на документи, на пiдставi яких вiдомостi про
обмеrкення у використаннi земель BHeceHi ло,Ц,ержавного
земельного кадастру. або повiдомлення про вiлмову у наланнi
вiдомостей з .Щержавного земельного кадастру

l5. Способи отримаt
(результ

ня вiдповiдi
]ry)

Витяг з .Щержавного земельного кадастру про земельну лi.lянку
з вiдомостями про речовi права на земельну лiлянку, Тх

обтяження, одержаними в порядку iнформачiйноТ взаемrэдiТ з

,Щержавного ресстру речових прав на нерухоме майноп ,га

вiдомостями про дiлянки надр, наданi у користуrвання
вiдповiдно до спецiальних дозволiв на корисryвання надрами та
aKTiB про надання гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку

оr..r. мп*опrl9йб
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iнформачiйноТ взаемодiТ з Держгеонадрмlа rа Дтжпрацi, ,r"Б
посиланням на документи, на пiдставi яких вiдомостi про
обмеження у використаннi земель BHeceHi до Держаtвного
земельного кадасцу, або повiдомлення про вiлмову у наланнi
вiдомостей з .Щержавного земельного кадастру надсилаються
заявниковi в електроннiй формi засобами телекомунiкацiйного
зв'язку на вказану у зверненнi адресу електронноТ пошти або з
використанням единого державного вебпорталу електрOнних
послуг, у тому числi через веб-сторiнку .Щержгеокаластру, за
бажанням заявника видаються у паперовiй формi uer-lTpoM
надання адмiнiстративних послуг особисто заявнику або
цшяхом направлен}ul поштою цiнним листом з описом

*Форма заяви про наданtul вiдомостей з ,Щержавного земельного
кадастру у формi витягу з ,щержавного земельного кадастр,у про
земельну лiлянку з вiдомостями про речовi права на земельну
дiлянку, Тх обтяження, одержаними в порядку iнформацiйноТ
взасмодiТ з ,Щержавного реестру речовLтх прав на нер]/хоме
майно, наведена у додатку l до ТиповоТ iнформачiйноТ картки
алмiнiстративноТ послуги
Форма заяви про надання вiдомостей з ,Щержавного земельного
кадастру у формi витяry з ,Щержавного земельного кадастру про
земельну лiлянку з вiдомостями про речовi права на земельну
дiлянку, ix обтяження, одержаними в порядку iнформаuiйноТ
взасмодiТ з .Щержавного ре€стру речових прав на нер]iхоме
майно, та вiдомостями про дiлянки налр, наланi у користування
вiдповiдно до спецiальних дозволiв на користування надрами та
aKTiB про надання гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку
iнформачiйноТ взасмодiТ з .Щержгеонадрами та Щержпрачi, таlабо
посиланням на документи, на пiдставi яких вiдомостii про
обмеження у використаннi земель BHeceHi до ,Щержавного
земельного кадасФу наведена у додатку 2 до ТиповоТ

ГУ ДерlкrеокФатру у Чорхаськiй областi

86 вiд06.12.2022, 
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вiдповiдно до
:ня.Щержавного

витяг з

ного кадастру
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про

.Щодаток l
до Типовоi iнформацiйноТ картки
адмiнiстративнOi пOслуги з надання
вiдомостей з .щержавного земельного
кадастру у формi витягу з {ержавного
земельного кадастру про земельну
дiлянку з вiдомостями про речовi пр,ава
на земельну дiлянку, ik обтяження,
одержаними в порядку iнформацiйноi
взаемодiТ з,Щержавного реестру речOвих
прав на нерухоме майно, та вiдомостями
про дiлянки н€lдр, наданi у користувilння
вiдповiдно до спецiальних дозволiв ща
користування надрами та aKTiB про
надання гiрничих вiдводiв, одержаними
в порядку iнформацiйноi взасмодii з

.Щержгеонадрами та !ержпрацi, таlабо
посиланням на документи, на пiдставi
яких вiдомостi про обмеження у
використаннi земель BHeceHi до
!ержавного земельного кадастру

(особа, уповновaDкена надавати вiдомостi

з flержавного земельного кадастру)

(прiзвище, власне iм'я, по батьковi за (HаяBHocTi) фiзичноi особи /

найменування юридичноТ особи)

(податковий номер/серiя та номер паспорm

фiзичноТ особи, яка через своТ релiгiйнi переконавня

вiдмовилася вiд прийняття номера)

(реквiзити документа, шо посвiлчус особу,

яка звернулася iз заявою

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

докумен,lа, що посвtлчус повноваження дiяти

вiл iMeHi особи)

(Micue проживання фiзичноi особи /

мiсцезнаходксння юридичноi особи)

(номер контакгного телефону)

зАявА
вiдомсrстей з [ержавного земельного кадастру
Украl,ни "Про .Щерхавний земельний кадастр" та Пор)ядку

kaltacTpy прошу надати:

[J дерrжавний кордон УкраТни
[] зешrлi в межах територii алмiнiстративно-територiальноl'

гщaшцьiтру 
у Черкаськiй областi

86 вiд,Э6,12,2022
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п землi в межах територiй територiальних громад
l_J оOмеження у використаннi земель

tJ у тому числi з посиланням на документи, на пiдста,вi
яких вiдомостi про обмеження у використаннi земеjть
BHoceHi до !ержавного земельного кадастру

П мелiоративну мережу, складову частину мелiоративноi
мережi

EI земельну дiлянку з:
И вiдомостями про речовi права на земельн} дiлянку,ix обтяження, одержаними в порядку iнформачiйноi

взаемодii з .щержавного реестру речових прав на нерухоме
майно, а також з:

П вiдомостями про дiлянки нодр, наданi у'користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв на-
користування надрtlпdи та aKTiB про н4дilнЕIя
гiрничих вiдводiв, одержаними в порядr:у
iнформацiйноi взаемодii мiж .Щержавним земельним
кадастром, .Щержгеонадрами та rЩержпрачi;п посиланням на документи, на пiдставi яки.х
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до Державного земельного кадастру;

t] yciMa вiдомостями, внесеними до Поземельно'[
КНИгII, KpiM вiдомостей про речовi права на земельн)/
дiлянку, що виникJIи пiсля l сiчня 2013 р., а також з:' П вiдомостями про дiлянки нодр, наданi у

користрaння вiдповiдно до спецiальних дозволiв на
користування надрами та akTiB про наданн:я
гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку
iнформачiйноi взаемодii мiж .щержавним земельним
кадастром, ЩержгеонадрЕlI\{и та .Щержпрацi;
П посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi земел:ь
BHeceHi до.Щержавного земельного кадастру

П вилачу державного акта на право власностi на земельн)l
лiлянку новому власнику земельноТ дiлянки

гальнену ;,нформацiю про землi (територii);
афiчноi оOнови !ержавного земельного кадастру, кадастровоТ

п
п
п
п

цI
п

ку, що мiстить
икопlювання з

HicTb земельноi дi

(плану);
пiю документа, створюстьс:r пiд час ведення.Щержавного земельного кадастру;

г з документа ржавного зе иельного кадастру;
та розмiр зlэмольноi частки (паю);ДКУ ПРО HtUIBH

у,.Щержавн()му земельному кадастрi вiдомостей про одержання )/
нки у межа.{ норм безоплатноi приватизацii за певним видом iT

ДКУ ПРО HEUIBH

)вого призначення
вiдку про осiб, якi отримали доступ до iнформацiТ про суб'екта речового права у

(використання);

у кадастрi.

86 вiд 06.12.2022

/ користувlлча земельноi
або уповноЕ|ажену ним

цяl правонlrстl,пника (для
них осiб);

орган державноi влади / орган
мiсцевого самоврядування;

розробника документацii iз
землеустрою/суб' екта оцi ночноТ
дiяльностi вiдповiдно до cTaTTi 6
закону Укратни "

у земел

- 
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обмеж
особу

ння, або упс,вноважену нею земель";
HoTapiyca

П1

фi
iзвище, власне iм'я
lичноi особи / наимt

по батьковi за (наявностi)
нування юрIlдичноТ особи

Пс

фi,
пе

цатковий номер / сс
ичноi особи, яка че
)еконання вiдмовил

)ш та номер паспорта
lез своi релiгiйнi
lся вiд прийв,яття номера

Mi
Mir

]це проживання фiз
цезнаходження юрI

tчноi особи /

дичноi особll
Ре
(Hi

та
iMr

:вiзити документq I

зва, номер та серiя ,

loKyMeHTa, що посв
Hi особи (для уповн

to посвiдчуе особу з€uIвника
,окумента, дztта його видачi),
дчуе повнов.tження дiяти вiд
эваженоТ особи)

пi
по
вiд

Mir

iнt
як(

[стави для надання .

:иланням на норму:
повiдного органу д(
цевого самоврядув,
|ормацiю, а також р
ю виникла потреба

iдповiдноi irlформацii з
акону, яка передбачас право
ржавноТ владtи або органу
ння запитува.ти таку
lквiзити спра.ви, у зв'язку з
в отриманнi iнформацii

про olВiдомостi
)MocTl:

'ект ЩержаЕlного земельного кадастру, стосовно якого запи

Да i про земельну дiля {ку
Mi )це розташування з( мельноl дlлянки
Ка tастровий номер зел ельноТ дiлянки (за наявностi)
Да
Kai

ri про iнший об'ект
астру, стосовно як0

Щержавного земельного
,о запитують,ся вiдомостi

вiдомостi про д(

совно якого запиту]
кумент та/або витяг з документа ,.Щержавного земельного
lться вiдомостi:

Да
ро:
ст(

li про тип (назву), н

лiлу або перелiк ро:
рiнки документу, з

)мер. дату р...rрuч l
цiлiв. назву ttбо номер l I

кого замовл.lсться копiя l i

п

п

пtr

п
п
п

.Що заявиlзапиту

тiя докрлента, ш
,

(умент про опла
tня вiдомостей з
ьного кадастру;

Iнформачiю про
шу надати:
паперовiй формi
електроннiй формi
iншiй формi

о**r, Mn*onr'9rР

одаються]

посвiдчуе П документ, який пiдтверджуе повноваження
дiяти вiд iMeHi змвника

послуг за (у разi подання заJIви уповноваженою особою
ержавного заявника);

п доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну лiлянку на
отримання вiдомостей з,Щержавного земельног0
кадастру.

стан формування витягу/довiдки/викопiювання/ засвiдченоТ к

на адресу:

ГУ Держrеоr Фастру у ЧеDкасыriй областi

86 вiд Э6.12.2022
' 
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заjIвника

подання заJIви

ГУ_ДеРхrоо(Фастру 
v чорхаg5ц;g.6r};i

86 вiд 06.12,2022

(наявностi) особи, уповноваженоi
надавати вiдомостi з .Щержавного
земельного

вiдомостi з .щержавного земельного

Додаток 2

до Типовоi iнформацiйноТ картки
алмiнiстративноi послуги з надання
вiдомостей з,Щержавного земельного
кадастру у формi витягу з.Щержавного
земельного кадастру про земельну
лiлянку з вiдомостями про речовi правit
на земельн} дiлянку, Тх обтяження,
одержаними в порядку iнформацiйноТ
взаемодiТ з,Щержавного ресстру речових
прав на нерухоме майно, та вiдомостяпtи
про дiлянки нодр, наданi у користуванI{я
вiдповiдно до спецiа_пьних дозволiв на
користування надрами та aKTiB про
надання гiрничих вiдводiв, одержаним,и в
порядку iнформацiйноi взаемодii з

,,Щержгеонадрами та,Щержпрацi, таlабо
посиланЕям на документи, на пiдставi
яких вiдомостi про обмеження у
використаннi земель BHeceHi до
[ержавного земельного кадастру

(особа. уповноважсна надавати вiдомостi

з .Щержавного земельного кадастру)

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

наймонування юриличноi особи)

(податковий номер/серiя

Службова iнформаuiя

Прiзвище, власне iм'я, по

о*r.r. Mn*onri9,jР ' 
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та номер паспорта

особи, уповноваженоТ надаватлl



про
вiдно до

ного земельного

о*.rr. мп*опri9йб

]_вцомостей з Щержавного земельного кадастру
УкраIни "[Ipo !ержавний земельний кадастр'',u Пор"л*У Ведення
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0

вiдмовилася вiл прилняrтя номера)

яка звернулася iз змвою

документа, шо посвiлчус повноваження дiя.rи

вiл iMeHi особи)

1Micuerrp@
мlсцезнаходкення юрилич нот особи)

1номер контакттrоБ rеlrебЙу1

зАявА

процIу надати:

П державний кордон УкраiЪи

в межах територii адмiнiстративно-територiальноТ

п землi в межах територiй територiЕIльних громад

П обмекення у використаннi земель
П у тому числi з посиланням на документи, на пiдставi

яких вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до Державного земельного кадастру

П мелiоративну мережу, складову частину мелiоративноТ
Mepe)Ki

И земеlьну дiлянку з:
И вiдомоСтями прО речовi права на земельН} лiлянку,iх обтrrження, одержаними в порядку iнформацiйноi

взасмодii з .щержавного ресстру речоtsих прав на нерухоме
майно, il також з:

Е1 вiдомостями про дiлянки нодр, наданi у
користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв на
користування надрами та aKTiB про надання
гiрнлtчих вiдводiв, одержаними в порялку
ilrформачiйнот взасмо:tiт мiж !ержавним земельним
кадастром, /цержгеонадрами та !ержпрачi;
Е1 посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
Btleceнi до Державного земельного кадастру;

D_Дерlхrеокадастrlу у Черкаськiй обпастi

86 вiд 06.12,2022

кадастру

'П землi
одиницi
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вiдку, що мiстить у
lювання з

(плану);
iю документа, що
г з документа
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.П yci_Ma вiдомостями, внесеними до Поземельноi
книги, kpiM вiдомостей про речовi права на земельну
дiлянку, що виникJIи пiсля 1 сiчня 20l3 р., а також з:

П вiдомостями про дiлянки lI4др, н4данi у
користрання вiдповiдно до спецiальних дозволiв на
користування н4дралли та aKTiB про надання
гiрничих вiдводiво одержаними в порядку
iнформацiйноi взаемодii мiж,Щержавниr r"r.пurш
кадастром,,ЩержгеонадрЕlп{и та .Щержпрацi;П посиланням на документи, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi земель
BHeceHi до,Щержавного земельного кадастру

П видачу державного акта на право власностi на земельну
лiлянку новому власнику земельноТ дiлянки;

гальнену iнформачiю про землi (територii);
афiчноi основИ !ержавноГо земельнОго кадастру, кадастровоi

triд час ведення rщержавного земельного кадастру;
зем()льного кадастру;

iдку про наявнiсть розмiр зеt"tельноi частки (паю);
iдку про наявнiсть

о**r. Mn*onui9rР

п
п
п
п

цi
п

влас icTb земельноi дiля
призначення ( користанняr);

iдку про осiб, якi и дос1уп до iнформацii про суб'екта речового права увному земел

,,.ЩержавноN:у земельному кадастрi вiдомостей про одержання у
ки у межах llopM безоплатнот приватизацiт за певним видом iT

ГУ_ДэржrеоrцастDу 
у Чsркаьхiй облатi

86 вh l)6.12,2022

власника
дiлянки
особу;

юридичн.
особу, в i
обмежен

/ користувача земельноi
уповновa)кену ним

правонасryпника (для

яко'i встановлено
я, або уповноважену нею

орган державноi влади / орган
мiсцевого самоврядування;

розробника документацiТ iз
землеустрою/суб' екта оцi ночноI
дiяльностi вiдповiдно до cTaTTi 6
Закону УкраТни'ОПро оцiнку
земельО';

ще, власне iм'я,
i особи / наймен

батьковi за,iнаявностi)

та номер па]порта
своi релiгiйrli

проживання фiз

документа, що
номер та серiя д

що посвlд

освiдчус особу зffIвника
ента, дата його видачi),
повноваж(]ння дiяти вiд

, 
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Пiдстави для наданн" 
"ЙпБЙЙ., ЬЙр""цБ-

пос[ланням на норму закону, яка передбачас право
ВlДцовlднOг0 органУ державноТ влад].I або органу
мlсцевOг0 самOврядувашня зilпитува,]]и таку
iнфРрмаuiю, а також реквiзити спраIlи, у зЬ'rз*у,

виникла

. Вiдомостi
вlдомостl:

про об'ект rЩержавнrrго земельного кадастру, стосовно якого запит}aються

Дан земельну дiлян
Mic вання земельноi дiлянки
к й номер земельноТ дi,пянки (за наявностi
Щанi про iнший об'€кт flержавного з()меJlьного

стосовно якого запитуються вiдомостi

Вiдомостi про док}iмент таlабо витяг
стосовно якого запитуються вiдомостi:

з документа !ержавного земельного кадастру,

!о заявиlзапиту лодаються:
il к9пiя докуIиента, що цосвiдчуе
осоýу;
П л9кумент про оплату тослуг за
надфня вiдомостей з Щержавного
земедьного кадастру;

п докуплент, який пiдтверджуе повноваження
дiяти вiд iMeHi заrIвника
(у разi подання заяви уповновЕDкеною особою
заявника);
п доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну дiлянку на
отримання вiдомостей з,Щержавного земельного
кадастру.

[нформацiю про стан формувirння витягу/довiдки/викопiювання/ засвiдченот копiт
прошу надати:
П у пРперовiй формi
П в ефектроннiй формi наацресу:
П в iншiй формi

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi за
(наявностi) особи, уповноваженоТ
надавати вiдомостi з !ержавного
земельного

МП 
{за 

наявностi)

.Щата полання заrIви

Сфjштан Окина Мr*опr8rhб

Пiдпис особи, уповноваженоi надавати
вiдомостi з,щержавного земельного

86 вiд06,12,20i22

!анlпро тип (назву),;Ы{ер, дату рееФ;Пr*"у
роздiлу або перелiк роздiлiв, нЕLзву а€iо номер

, з якого замовля(:ться копiя

Службова iнформацiя

Пiдпис заJIвника

, 
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ШФОРМАЦIЙНА КАР,ТКА АДМIНrСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
з

ви зЕм

Еч
сIч 13р

в IB ор вАми чи и

ро

нJI
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д
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ил

ня lIя

1Bi

Уп

м1 лlь пDаI}л
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7.в л}4

tiлl
Уп

86 вiд r)6.12.2022

Цдgмодti з двржгвон ,,.
о-КУМЕнТИ нА ПIПстАрт qит,{wЪIппл/.\л-гI т-тпл,

i

д) дЕржАвнаrо звмвльного кддд
(н шва адмiнiстративноi послуги)

них гГ

нtя вного

пDа

Гол

оловIlо

влiння

м8.

скта надit}iня

Найменування ченtру надання
алмiнiстративноТ послуги, в якому

здi йс нюеться обслуговlrвання суб'скта
зверненця

]дlЩlрмацiя про цlц.р 
""дч"п" 

чд"iri.rрr.""""* 
"ос"l. l . []eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЗвенигородськоТ MicbKoT ради.
1.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTery BaryTiHcbKoT MicbKoT рали.
1.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy Шевченкiвськоi сiльськоТ рали.
l .4, Щентр надання алмiнiстративних послуг Катеринопiльськот
селищноi ради.
1.5. I]eHTp наданнrl адмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ мiськоi рали.
l .6. I_|eHTp надання алмi нiстративних послуг в и конавчо го
KoMiTeTy НабутiвськоТ сiльськоТ рали Корсунь-Шевче HKi вського
району.
1.7. I-{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy СелищенськоТ сiльськоi ради,
1.8. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БужанськоТ сiльськоТ ради Лисянського району,
1.9. Щентр надан}Lя адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛисянськоТ селищноТ ради.
1.10. Щентр надання адмiнiстративних послуг Шполянськот
MicbKoi ради об'еднаноi

,lш 
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1.12. I]eHTp надання алмiнiстрати"й no.ny. Лип'янсь,коТ
сiльськоi об'еднано[ територЙьноi Й"Й;.
l . l3- Щеrгр надання алмiнiстрати"; ;;;;. виконавчого
Io_"i*ry epKiBcbKoi селищноi ради.
2, l. Центр надання адмiнiстраiивних послуг виконавчо]го
I1"fury ГородищенськоТ MicbKoi ради. " 

-

2.2. Центр надання адмi нiстрати""r*' noany. виконавчого
ком iTery В iл ьшанськоi сел ищноТ ради.
2,З. Щентр надання адмiнiстратиr"r* no.ny. МлiiЪськоТ
сiльськоТ ради Черкаського районуЗ.l. Щентр надання адмiнiстЬатиri"* no.ny.y MicTi
золотоноша.
3.2. l_{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ГельмязiвськоТ сiлiськоТ puo".'
З.3. Центр надання адм i нiстрати.""*'no.ny. виконавчого
уу,:.rу Новолм итрi вськоТ Ьiльськоi р;;.'J.4. центр надання адмiнiстративних послуг виконавчог0
KoMiTery Пiщанськоi сiльськоТ ради. 

J -

3. 5. Щекгр наданIUI алмiнiстраЙ них послуг .Щрабiвськоi'селищноТ ради.
3.6. Щентр наданюl алмiнiстратtшних послуг Великохут\lськоi
сiльськоi ради.
3.7. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчог0
Ko_MiTery ШрамкiвськоТ сiльiькоi ради.
3.8. Щентр надання алмiнiстрати""r* no.ny. ВознесенсыiоТ
сiльськоi рали.
3.9. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчогс)
KoMiTery ЗорiвськоТ сiльськоi рали.
4, l . L{eHTp надання адм i нiстратив них послуг ЧорнобаiЪсь Koi
селищноi ради.

5. l l. I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого,
KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльськоi ради.
5. l 2. I_(eHTp надання адмiнiстратив"п* послу. виконавчого
Iоyi*rу,Щмитрушкiвськоi сiльськоТ ради.
6. l. Щентр надан}UI адмiнiстративник послуг виконавчого

1oMiTery МонастирищенськоТ MicbKoT ради.

Dy

86 вiд 06,12.2012
Сiр!щтан о*ина Mn*onr9rP , 
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8.3. Центр наданюI адмiнiстативних послуг виконавчого
KoMiTery KaHiBcbKoT MicbKoT рали
8.4. L{eHTP надання адмiнiстативних послуг СтепанецькоТ
сiльськоi ради об'еднаноi територiальноТ Йомади.
8.5. IIентр надання адмiнiстатив"* noany. виконавчог()
KoMiTery БобрицькоТ сiльськоi ради.
8. 6. Щентр наданнrI алм iнiстративних послуг Лiплявськоi'
сiльськоi ради.
8.7. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчог0
KoMiTeTy СмiлянськоТ MicbKoT рали.
8,8, Центр надання адмiнiстраiивних послуг виконавчого
KoMiTery БалаклеТвськоТ сiльськоТ ради.
8,9. Щентр надання алмiнiстратиr""* nocry. PoTMicTpiBcbKoT
сiльськоТ рали.
8. l 0. I-{eHTp надання алм i н iстративн их послуг Терн i вс ькоТ
сiльськоТ ради.
8.1 l. L{eHTp надання адмiнiстативних послуг БерезнякiвськоТ
сiльськоi ради
8..l 2. Щекгр надання адмiнiстативних послуг ЧигиринсысоТ
MicbKoi ради.
8, l 3. Щекгр наданюt адмiнiстативнlтх посJryг МедведiвськоТ
сiльськоI ради.

мiсцезнаходження центру надання
адмiнiстративноТ послуги

|.2.20250,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр-кт. Щружби 8.
1.3. 2021 4, Черкаська область, Звенигородського району,,с.
Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.
1.4.2050l, Черкаська область, смт, Катеринопiль, вул. Семена
Гризла, l2.
1.5. l9402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський ,
вул. Шевченка,42.
1.6, 19425, Черкаська область, Черкаський район, с. Набуl.iв,
вул, I-(ентральна, l 90/l .

l,7. 1944з, Черкаська область, Звенигородський район, с.
Селище, вул. Щеrпральна, l7.
1.8. l9333, Черкаська область, Звенигородський район, с.
Бужанка, вул. I_(ентральна, l9.
1.9. 19300, Черкаськаобласть, смт. Лисянка, пл. Миру,30.
1.19. ?0603, Черкаська область, м. Шпола, вул. ЛозувЪтськ:а, 59.
].l l. 20631, Черкаська область, Звенигородiький район, с.
MaryciB, вул. Кравченка, 7.
l. l 2. 20650, Черкаська область, Звенигоролський район, с.
Лип'янка, вул.Iвана Гончара, l/a.
1.1з. 20505, Черкаська область, смт. ерки, Звенигородськиtй р-
ц., вул. В. Чорновола 2.

Сi{оштан О*оr. Мп*опr8йб
86 вИ 06 12 2022
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2.2, 1952з, Черкаська область, Звенигоролський район, смтВiльшана, вул. Шевченка, I90,
2.з.l95I l, Черкаська область, Черкаський район, с. Млii.в, вул.
{анила Кушнiра, 67.
з-l. l9700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул.
Незаllежностi, l5.
з.2. l9,7l5, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Гельмязiв, вул. L{ентральна, l.
з.з, l9,7з4, Черкаська область, Золотонiський район, с. FIoBa
Дмитрiвка, вул. Чернишевського, l 9.
з.4. |972з, Черкаська область, Золотонiський район, с. ГIiщане.вул, Шеремета Руслана, 98А.
з.5. l980l, Черкаська область, смт. .Щрабiв, вул. Гагарiна, l7.
З-6. 

.l 
9854, Черкаська область. ЗолоiонiськЙ рuИБ",Ъ.'БЪ;r*r''XyTip, вул. Куницi, l0

3_7. l98l2, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Шрамкiвка, вул. Незалежностi. l6,
3.8. l 974 l, Черкаська область, Золотонiський район, с.
Вознесенське, вул. I-{ентрzulьна, 2 l .

з.9. l9740, Черкаська область, Золотонiськийr район, с. Зорiвка,
вул. Шевченка,45
4 I. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. I_{ентр,а_льна,
152.
4.2. 19950, Черкаська область, Золотонiський район, с. Iрклiiв,
вул. Соборностi, 2.

:.] ?0300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького,3216.
5.2.20з82, Черкаська область, УманськиЙ район, с. Лади;кинка,
вул. Шкiльна,2.
5.3.20з00, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 35а,
5,4.201 l4, Черкаська область, Уманськийiайон, смт. Ёуп", 

"ynI_{ентральна, 28.
5.5. ?o35l, Черкаська область, Уманський район, смт, Бабанка,
вул. Соборна,30.
5.6. 2000l, Черкаська область, м. Христинiвка, вул. Соборна, 30,
5.7. 20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченка, 9.
5.8.20lз2, Черкаська область, Уманський район, с. lваньtси, вул
Iгоря Щербини,35,
5.9.2040I, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, IIi.
5- l0. I920 l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул, Захисникiв
УкраТни, l9.
5,1l. |9222, Черкаська область, Уманський район, с. Башr.ечки,
вул. Миру,8.
5,|2.20зз2, Черкаська область, УманськиЙ раЙон, с,
.Щмитрушки, вул. Петропавлiвська, l 9
б. 1 . l9 l 0 l , Черкаська область, м. Монастирище, вул. Жов.гнева,
1.

7. l . l 8000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l 70.,7.2. 
|9602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руськlа

Поляна, вул. Шевченка,6'l .

zз. l9640, Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи, вул.
I_\ентрапьна, 53.
,7.4. 

19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунiвка,
вул. Лесi УкраТнки, 7714.
7,5. 19632, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки,
вул. ГероТв Украiни, l24.
7_.6, 19604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червона
Слобода, вул. Соборна, 2/l.
7 .7, 19622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свидiвок.
вул. Шевченка, l77.
7.8. l96l5, Черкаська область, ькии с. Мошн

у Лержге(lхадастDу у черхаськiй областi

86 вiд 06.,|2.20220.60кина Миколаiы
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Iнформацiя режиму роботlа
центру надання нiстративноТ

8.2.20825, Черкаська область, Черкаський район, с. Михайлiвка,вул. ГероiЪ Майлану, 27.

l.3. ]?900,Черкаська область, м. KaHiB, вул. Шевченка,49.
8.4. l90З l, Черкаська область, Ч.р*ч.r*"i-|аИон, с. Степанцi,вул. Тагiанесяна, l0.
8.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с. Бобричя,
вул. !ружби,4.
8.6.. ]9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляве.вул. I_(eHTpMbHa,2,

I ] ?9Z00, Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежностi, З7.8.8,20722, Черкаська область, Чaр*u.r*й район, с. Балаклея,вул. Незалежностi, 2.
8.9.20726, Черкаська область, Черкаський район, с.
PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l8. Г-'

8.10._20726, Черкаська область, Черкаський раЙон, с. Te;lHiBKa,вул. L{ентральна,35.
8.1l._20746, Черкаська область, Черкаський район, с. Бер,езняки,
вул. Химичiв, lA.
8.12.2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, l9,
8.13.209з0, Черкаська область, Черкаський район, с.

Ygдведiвка, вул. Б. Хмельницького, 44в.

П'ятниця з 8,00 до l5.00
Субота, недiля * вихiдний
1.2. Понедiлок, BiBT.opoK, 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
l.З. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.4. 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, недiля - вихiдний
1.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7. l5
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 I7,00
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 16.00
Середа з 8.00 до l5.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
1.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7;00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
1.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0

ц]!.""ц" з 08.00 до l6.00
у
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четверг з 08.00 до 20.00
| Субота, недiля * вихiдний

l. l l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08;00 до l6;00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля * вихiдний
1,12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
l ..l 3. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l 7.00
tJlBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.1. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до lб,00
Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до I6.00
Субота, недiля * вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7.00, четвер з 0в.оо до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до 16.00,
Субота, недiля - вихiдний
3.1. 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 - вихiдний
3 2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l 7. l 5
Середа з 8.00 до 20,00
П'ятниця з 8.00 до lб.00
субота, недiля - вихiдний
3.З. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7. l5
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6,00
Субота, недiля - вихiдний
3.4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l 7,00
П'ятниця з 8,00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
3.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7. l5
П'ятниця з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до l3.00
Недiля - вихiдний
3,6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Середа з 8.00 до 16.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця:з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до lб.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.8. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до l6,00
Субота, недiля - вихiдний
3.9. Понедiлок - Четвер з 08.00 до I7,I5
П'ятниця - з 08.00 до l6.00

недiля - вихiдний
' лерхга)(адастру у Чорха(
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Субота: 8.00 - l5.00
недiля - вихiдний
4,2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00Серела з 08:00 до 20:'0О
Субота, недiля - вихiдний
5. I. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до l 7: | 5
Lереда з I3:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
5.2. Понедiлок. BiBTooc
п;;;;;;й:ь6,^""Jо]Бь.ереда, 

четвер з 08.00 до l7.00

субота, недiля - вихiдний

1i:j:::о'i"л-,вiвторок, середа, четвер з 08.00 до l7.00П'ятниця з 08.00 до f0.0'O 
l '- '' '-'--r J vv

Субота, недiля - вихiдний
5.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.00
Середа з 08.00 до l5.00, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
субота, недiля - вихiдний
5_.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
субота, недiля - вихiдний
5.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5
I l,ятниtш з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.7, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6,00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля * вихiдний
5.8. Понедiлок, BiBT,opoK з 08.00 до l6.30

| 
серела, п'ятниця з 08.00 до I6,00
четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
5.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l7. l5
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до l7.00
Субота з 8.00 до l 5. l 5
недiля - вихiдний
5, l0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'ятниця, субота з 08.00 до iS.OO,
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. l2. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер, п'ятниця з 08.00 до l 7.00,
Субота, недiля - вихiдний
6. l. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l 7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця, субота з 8:00 до l6:00
недiля - вихiдний
7. l. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l5.00
недiля - вихiдний
7_.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00

недiля - вихiдний
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7.З. Понел пп
BiBTopoK з 08,00 до 20.00

| Субота з 08.00 до l6.00 (прийом громадян ло l3.00)
недiля вихiдний
7.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
Середа , п'ятниця з 08.00 до I6.00
Четвер з 08,00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
7.5. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до lб.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
7.б. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7,00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
27. Понедiло_к, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7. l5
П'ятниця з 08.00 до l6.00
субота, недiля - вихiдний
7.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця з 08.00 до l6,00, субота з 08.00 до lз.00,
недiля - вихiдний
&.l . Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до I7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
субота, недiля - вихiдний
&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'ятниця:з 8.00 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.З0
середа, п'ятниtи з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
&5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: I 5
П'ятниця з 8;00 до l6:00
Субота, недiля * вихiдний
8-6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8;00 до l 7: l 5
П'ятниtlя з 8:00 до l6:00
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 16.30
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 l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вжiдний
8.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
8.1 l. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20,00
Субота, недiля - вихiдний
8.12. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 ло l6.00, BiBTopoK з 09.00
до 20.00.
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Телефо#факс (довiдки), адре<:а
електронноТ пошти та веб-сайт центру

надання адмiнiстративноТ посл5,р14

1.12. Тел. 9-62-90,(06S) 7600l34, e-mail:
Iipianska.otg@gmai l.com
l. l 3. Тел. (04742)9-02-1 8, e-mail: srеrku@ukг.пеt
2.1 . Тел.(047з4) 2-0I-82, e-mail: gо._.пчfuukr.пеt, веб-сайт:
httр://gогmrаdа.gоч. ua
2,2.Тел. (04'lЗ4) 96l60, (047З4) 96l8l, e-mail:
vilshanarada@ukr.net
2.3. Тел. (04,7 з4) 9 5-З -44, e-mai l : m lyiv_otg@ukr. net
3.1. Тел. (047з7) 5_26-68, 5-22-,75, веб-сайт -
http ://zolotoлosha.osp-ua. info, e-mai l : cnap_zo Iotonosha@u kг, net
3.2, Тел. (09б) 6790848, (093) 679З087,е-rЪil,
gelmyazivsr@ukг,net
3.3. Тел. (047З7) 52496, веб-сайт
http ://novodmytrivsk. zolorayon. gоч.uа
3.4. Тел. (041 з7 ) 9 -,7 4-з 0, e-mail : pischane-tsnap@ukr.net
3.5. Тел. (47ЗS) 3-05-8l, факс (4738) 3-05-8l, е-
mail : спар_rdа@ukr.пеt
3,6. Тел. (04738) 96_6з l, e-mail: vhutir_sr@ukr.net, веб-сайiт:
vhutirotg.org.ua
3.7. Тел, (04738) 99-5-42, e-mail: гada-shT@ukr.net, веб-сайг:
shTamki vska-gromada. gov. ua
3.8. Тел. (067) бs58026, e-mail: cnap.voznesenske@ukr.net, веб-
сайт: voznesenske -gromada.gov.ua
3.9. Тел. (047з7) 20l46,e-mail; zоriчkа_sr@ukг.пеt, веб-саiiт:
zorivska. gromada.org. ua
4.1. Тел. (04739) 22793, e-mail: сhоrпоЬауsrаdа@чkr.пеt
4.2, Тел. (04739) 55 l 83, e-mail: iгk|_tsпар@чkr.пеt, веб-сайт:
http ://irkliiv-rada. org.ua
5.1. Тел. (04,744) 3-08-66, e-mail: чmап-спар@чkr,пеt
5.2. Тел. (04,1 44) 9 -7 2-42, 9 -7 2-з l, e-mai l : lidГgiпkаsr@чkr. net
5,3. Тел. (068) 474,1ll2, e-mail: admin.rda@ukr.net
5.4. Тел. (047 47) 3 1 _4-85, e-mail: bukyotg@uk.net
5. 5. Тел. (047 4 4) 9 - 52-42, e-mai l : ЬаЬапskаЪr@чkr. net
5.б. Тел. (04745) 60254, e-mail: rаdа0406l58l@mеtа.м
5.7. Тел. (04748) 6-18-'74, e-mail: mankivka selrada@ukr.net
5.8. Тел. (09s) 7l9З l49, e-maiI: cnapivankivЪkaotg@-gmail.com,
веб-сайт: ivankivska. grоmаdа.оrg.ча
5.9. Тел, 04731 3-И-9l, e-mail: talnivska.gromada.oгg,ua

П'"rн"ц"Jl8.oбiБlаб
Субота, недiля - вихiдний
8.13. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00

недiля - вихiдний

бl l45,6ll4l, e-mail: vukoncomOl

1.2. Тел./факс (04740) 6-22-55,e-mail: vat_admincnap@ukr.net
].3. Тел. (04740) 95-3-98, e-mail: silгаdа_sБеч@r.tч.Й
].4, Тел. (04742) 2260l,e-mail: sr.kater.ck@uki.net, веб-сайт
http://katerynopi I-m iskrada, gоч. ua

].i. r.п. (04735) 24808, е-Йаil: rаdа_kоrs@mаil.rч
l .6. Т9л. (0473 5) з -о9 -7 7, e-mail: tsф-паЙt;ч-rаdа@чkr.пеt, веб-
сайт: https://nabutivska-gromada.gov.ua
l .7. Т9л. (047з 5) 2_0 1 _0з, e-mai l :-gromada_cnap@uk.n.t, 

".Ё-сайт: hфs://selyshenska.gromada,org.ua

.t.8, 
Т9л. Q4749) 64-4-4_1, e-mail: bЙ_otg_cnap@ulc.net 

,hф ://buzhanska,gromada.org.ua
l . 9. Тел. (047 49) 6 -2з -46, 

_6 
-24-69, e-mai l : lysselrada@ukr.net

1.19. I*. (0474l) 2-01-39, e-mail: спар-shроlабчК.Йt
1, 1 l . Тел. (06з)20s 1237, e-mail : mutuio*udu@-ukr.net, веt5-сайт:
matusi vska. grоmаdа. оrg.ча

фiпоrrr,. 
О*..r. Mr*onr'9*6 ' 

llll lll l ill lllllшllllllllllll lllш lll lll lllll

.net



68

5 l]. Тел (0
bashtechki@ukr.net
5. l 2. Тел. ( 047 44) g6222,e-mai 

l : dmutrushku _спар@чkr, net
6, l. Тел. (04746)25 l l 8, e-mail: спар-mопtеgбчКi.Йt, веб-сайт:
monasýrrysche,gromada. org. uа
7. l. Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (0472)З6-01-8З, e-mail:
спар_сhеrkаsу@чkr, net
7_.2, Т ел,(0472) 3 0-3 3 -злl, e-mail: rроI@i.ua, веб-сайт r-роI.ck. ua
J.3.. 

Тел. (0472) З4З-692, (0ОЗ1 +ZЯ-l Zll6, e-mail
|е$lспап@чkr.пеt, веб-сайт:ilttр: lesKivsla-gromada.gov.ua
7.4 Тел. (047 2) 3 4 -26-9 8, е-m ail : saguni чskаЙdа@чkrlпеt,

:!ilй""Iл :liT: http://sagun i vskaot{org. ua
J.|. I.r. (0472) З065З2, ё-mаil: ,t.pbKT..uJu@ukr.net
Z. 9. T*n, (047 2) 5 86623, 

196л?92, 
е-Ьа i I : В napis l oboda@uJ<r. net

!3 Т*, (0472) З4О222, З4OЗ2l,е-mаil: budiada@ukr.Йt ..
J.9. T.n. (0472) З0-2 1-06, 30-25-40, e-mail: rorЙSKPukr.net
.8.1. 

Тел. (047з2) 61787, e-mail: cnapkam@ukr.net, веб-саiiт
https ://kam m i s krada. gov. ua

!.]. Тел. (047 з2) 98442, e-mai l : myh_s i lrаdа@чkr. net
8,3. Тел. (04736) 3_ I7-78, e-mail; [uniu_.bup*6ukr.net
8.4. Тел. (04736) 96-4-24, e-mail; stерапсi_оЦ_спар@чkr.пеt,

у_б-lайт - http:/Аtepanесka.grоmadа.огg. ua

!.5_. 
Тел. (04736) 68225 ,.-.Ъil: ЬоЬryсi_гаdа@чkг.пеt

8.6. Тел, (047з6) 9з224, e-mail : silradaliplava@Igmail.com, веб-
сайт hф://liplyavska. gromada,org.ua

!. 
7, Тел. (04733) 4 -2З -7 З, e-mail : dozvilniy@ukr.net

8.8. Тел. (м733) 9З 442,e-mail: Ьаlаklеа_Ъ_-r@чkr,пеt, веб-
caйT:www,balakleivskaotg.org.ua
8. 9. Тел. (04733 ) 9 - 53 47, e-mail cnap.rofinisгivka@gmail. r;om
веб-сайт: rotmistrivka-gromada.gov.ua
8._l0. Тел. (096) 674993 l, e-mail: teгnivkacnap@gmail.com,
офiчiйний сайт: hфs://tеrпоtg.оrg.ча

!.l ] Т*. (0473З) 9't5'7 l,e-miil: Ьеrеz.sеkrеtаr@gmаil.согr
8. l 2. Тел. (0473 0) 2-87 -28, e-mai l : Chygyryn_miada@uk. net, веб-
сайт: chigirinskaotg.org.ua
8.13. Тел. (04730) 95-3-45, 95-2-98, e-maiI: mdsr2Ol5@ukr.net

наданця адм iнiстративноi

е майно та ii обтяжень>
Акти Кабiнету HicTpiB YKpaTHlt

HiB виконав,lоТ

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд i7 жовтrrя 20|2 р, Ns l05l
Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб травня
2014 р. Nч 523-р кЩеякi пrтанн" 

"чдч"", адмiнiстративних
послуг органiв виконавчот влади через центри надання

дкти центральних

пiдстава длlя
адмiнiстратив

необхiдних
адмiнiстративнот

вимоги
земельну дiлянку з вiдомостями про речовi права на зел/ельну
дiлянку, ii обтяження, одержаними в порядку iнформачiйноТ

86 вiд 06.12.2022
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влалl/органi q м iсцевого

самоврядування
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l Y,111"_l:.:'iЛОМО' "сrу"айl :]:I_"y:" до спецiальних дозволiв на користування надрами Ti
I aKTlB про надання гiрничих вiдводiв, oo.p*u"""" в поря.цк)l iНформацiИноi взаемодiт з д.ржiffiчil-rч .щержпрачi, таlабс
:::i11*" на документи, на пiдсiавi 

"к"* 
'в;ло"Йi 

liliоOмеження у використаннi земель BHeceHi ло Д.р*чu",riiземельного_ кадастру, за формою, встановленою i-Iорядкомведення .щержавного земельного кадастру, затвердженимпостановою Кабiнетч MiHicTpiB УкраТни вiд'iZ *o"rn, 

'0i' 
;.У ]05l (форма заявЙ лоласться.1*

2..Щокумент, що пiлтверджус оплату послуг з надання ви.гяг,/ зЩержавного земельного кадастРу npo ,й.пrпу лiлянку (абоiнформачiя (реквiзити nnure*y) npo .nrury збору (внесенняyyl: 9laь-якiй формi, 
"члч"i 

.уб'ектом звернення;
J. локумент, який пiдтверджуе повноваження дiяти tliд iMc,Hiзаявника (у разi подання заяви уповно"u*.йо 

-'.r";;,"-,-
пппбпи\

l порядок та спосiб
необхiдних,t
адмiнiстратl

IоданшI документiв,
ля отриман}UI
вноТ послуги

Заява про н rельrюБкадастру у паперовiй формi з доданими льку"ента"и по[8етьэязаявником або уповноваженою """ осоЬоо o.oO".ro--ulio
надсилаеться рекомендованим листом з описом вкJIадення .га
повiдомленням про врrIення або в електроннiй ,формiзасобами телекомунiкацiйного зв'язку з використаннямелектронного пiдпису, що базуеться на *"алiбi*овапо",У
сертифiкатi електронного пiлпису, чи iншого €}льтернативногозасобу електронноТ iлентифiкiuiТ особи через ПIублiчьrукадастрову карту або з використанням единоiо о.р,йч."оiьвебпорталу електронних послуг, у тому числi через r.о:i,|;;;;;;
[ержгеокаластру
у разi подання заяви органом державноi влади, 0рганоvмiсцевого. самоврядування у заявi зазначаються пiдстави
надання вiдповiдноi iнформачiт з посиланням на норму закон)/,яка передбача€ право вiдповiдного органу запитува]:и такуiнформачiю, а також реквiзити справи, у зв'rзку з якою виникла
потреба в отриманнi iнформачiт. така заява розглядаеться у

tl Платнiсть (безоп.l
адмiнiстратиl

aTHicTb) надання
ноТ послуги

Послуга ппаrна

J разi пцаmносtпi:
l1.t Нормативно-правоl

яких стяryе
l акти, на пlдстlвl
гься плата

r-la1-1,я +l JaKoHy укра'lни кIlро.Щержавний земельниИ кадастр>,
статтЯ 34 ЗаконУ Украiни кПро державну реестрачiю р,е"овихправ на нерухоме майно Ia ix обтяжень>
Розмiр плати за ,-о"ок;
M,iHiMyMy дlя працездатних осiб, 

"arч"о"п""ого законом на lсlчня календарного року, в якому надаеться вiдповiдна
алмiнiстративна послуга (у 

""пчл*у звернення rэрганiв
виконавчоТ влади та органiв мiсцевого самоврядувslння
безоплатно)
за надання Витягу З .щержавного земельного кадасц)у прс,
земельну дiлянку, що мiстить вiдомостi .Щержавного i,Ё..фу
речових прав на нерухоме майно, додатково сплаLlуеться
адмiнiстративний збiр зl_наданtul iнформацii з цього р;;d'вiдповiдно до Закону Украiни кПiо' лержавну реес,граuiю
речових прав на нерухоме майно та ix обтяжень>за отримання iнформачiт з ,щерхавного ресстру прав
справляеться алмiнiстративний збiр у такому розмiрi: 

'-
0,025 прожиткового MiHiMyMy 

-лпя 
прчч..лчr"л осiб

отри_мання iнформачiТ в паперовiй формi;0,0l25 прожиткового MiHiMyMy л.lIя працездатних осiб
отримання iнформачiТ в електроннiй формi
Алмiнiстпятиприй qбiп лпfiаDпdлтr л_ ., л:--л-:_-__

l1.2 Розмiр та порядоl
(адмiнiстративног(

алмiнiстратиt

внесення платll
збору) за плат}ry
ну послугу

о*..r. мп*оп.'ьOйб

гул,Qержгвlхздзбтру 
у Чорхаськiй областi

86 вiд 06..|2.2022
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лрожиткового м iHiMyMy для працей;;;;;;йJ;йноrБ
законом на l сiчня t

чсйбпtr.,,,,.,., tn ___ 
КШендарного 

року, та округлюетьсянаЙближчих I0 гривень

Розрахунковий ра*унок lшя BHeceHHrI
плати

оплата nocnyi" здiйснюеться шляхом попередньо

:".,ТrУj,ll]_кОШтiв через банки таlабо вiддiлення поштово;ж;жffi:;
::,""":3тт"iя_: вiдм.iткою банку iп""iЙiп."Ея поштовогзв'язку (або iнформачiя 1реквLи;; ;;r.'fi ";;"Ъ:r'# 

;r",il;(внесення плати) в будь-якir ф;;;' наданi суб'ект,омзвернення)

:::"ж::, програмного забезпеченй Д.р*ч""о- ;.;i;;;";;
] lТУКуЧ 

-
UА058999980зз4 l 798790 zloiitoo
J ; ? J[l у. PrryTiHoMyЛaryTi не l 220 | 2 5 00, 3 677 l 5 3 8, 8 9999 8,UА5з 8999980334 l l 98790 zi оzзооs
];j Jý l _З""н,р-rr/отг с.Шевченков 1220|2500,37864724,
UA968999980334 l 298790 27о2з6.1 l
] :1,л|Yý у Черк. обл./тг 

лсуlýатер/220 l 2 5 00, З7 g3O 5 66,UА868999980з 34 l з 98790 27 02з.l\g

] : |._|Yý l Черк. обл./тг м .Корс /220 l 2 500, З 793 05 66,UA788999980334 l 698790 2.7 |i237 4l
] :6] YK у Корс-Шевч. р-н/Кор-Шев.р/220 l 2500 : 367 7 7 264,899998, UА59899998сjззц I цsвzsо zi oiiio-
] ; 1 _Yýлl Ц"р-Ш евч. р/отг с.Сел и ще/220 l 2 ;00, з420.7 20 l,UА548999980зз4 l 998790 27 02364з

] : 9 .Yý l I rсян.р-н/отг_с. Бужанка/220 l 2500, 36.7 7 "l 8 l 4,UA l 289999803з4 l 598790 ziоzзввз
] :?._ГYК у Черк.обл./тг с.Лисянка/220 l 2500, З7 gЗ 0 566,
UА8489999803з4 l 998790 27о2з685

]; l9.]ýлl Ц1"".р-н/отг,v._Ш_ по ла/220125О0, 380З l276, 899998,UA6689999803 34 l 098790 27 о2з б 59
l- l l l/K у Шпол.р-l/отг с.Маry ciBl220|2500, з8оз1276,899998,
UA l 88999980334 l 698790 2,102565.t
1.12 УК у Шпол.р-rr/отг

:*gg-ЫZ20 12500, 7 l2578400l, 2632З522,
UA9489999 803 34 l 29 8 790 27 о2з.л й
] : l 1._Yý у Черкаськiй эбл.{ 

]_Г смт ерки/ 220 |25 00, 3 79З 0 5 бб,UA708999980334 1 598790 27о2збоg

?l'_|YK у Черк. обл./тг. м. Городище /22012500,0440'166l,
899998, UA888999980334 l l 9ti790 27 0231 зi
? :2.. ^Y\ у Гор.р-н/отг с. В iльшана/22 0 l 2 5 00, З 67 7 2О7 2,
UАз з 89999803 34 l 798 790 27 02з 66з

?f:л|YЦ у Черк.обл./тг с.МлiiЪ/220l2500, 37930566, UA
l 78999980334 l 0987900002362 l

]; l лЦýСYЦУ(ЕА П)/З_олотоноша/220 l 2500, 3 6.1 7 4284,899998,
UA288999980334 l 598790 27 о2з007

i:?:лY_99 !20l72, СДРПОУ 26358880, р/р
9,1 820 l ? 20з 442 7000200004 7 l 00

]:i. |YK у Черк.обл./тг с. Новодми т 1220 |2500,З 79З 0566,
_U,,+?J 89999s03 з4 l 29 87 9 027 о2з 7 49

оплата послуГ злiИl,н1l1ьСя з урахуваншIм вимог ЗаксrнуУкраiЪи кПро платiжнi системи ,а пiре*аз коштiв в УкlэаТнi>.у разi поданнJl заяв.и в електроннiй формi засобамителекомунiкацiйного зв'язку a 
"r*op"aaunr"" aп"*троннс}гопiдпису, що бщуеться на ква,пiфiкованому сеlэтуфiкiлтiелектронного пiдпису, чи iншого Ьrra

електронноТ iлентифiкачii осоо", у ;""i ;;HiЖIlrffi :iкадастрову карту, оплата послуг за надання вiдопtостей з{ержавного земельного кадастру здiйснюеться iз застос:уваннямелектонних платiжних засобiв вiдповiдно ," 
'' 

З;;;;;;УкраТнИ "Про платiжнi системи ,u п.р.Ы*оштiв в YKpaiHi'' за

Sб вiд 06,12.202i
Сiфщтан О**r, Mn*onrJPrP * 

lшllll lll lllllllIшшшlllll lllil lll lll lllll
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:;1.|YII]Б
UA l 98999980334 l 598790 27о2з7 5l
]: | л|Yý l Черк.обл./тглсм_т .Щрабiв220 l 2500, 37 gЗ О5 66.,
UА848999980зз4 l 798790 zT о)зl l s
J: 9.л|YК у Черк. обл./тг 

лс, !9л.Хут/220 l 2 5 00, 3 423 83 49,UA8 l 8999980зз4 l l 98790 zl оzзЪвs

]; J.л|YI l _Черк.обл./тг смт Шрамк/220 l 2500, З42З8З 5 :i,uАз2 8999980з з4 l 898790 zt oz\.l вз
J:!. |YК у Черк.обл./тг с.Вознесен /22О12500, З79ЗО566,
UА8б8999980334 | 798790 ooo23.12g

]:? |Ц у Черк.обл./тг с.Зорiвка/22090l00, 37930566,
UA93 8999980з l 40 l 05370 осiоzзвzg

1l _|YK lЧерк.обл,/тг смт Чорноб/220l2500, 379305 66,8g9gg8,UAs 789999803з4 l 498790 27 02з7 ы

}i;IýJr# i;Жfi}Ё"rН l 2 5 00, з 67 82468,8 9999.8,

5. l . Уманське/УК/Умань 1220 l 2 50о, з7 9 60 бg 5, 89999 8,
UА448999980зз4 l 598790 27 02з0 l 0
5.2. Уман. Уюотг с.Ладиж инка/220 12 5о0, 3 79б0б95,
UA25 89999803 34 l 898790 2.7 02з 69 5

J:l.л|Yý у Черк.обл./тг с. Паланка./220 l 2500, З7 9З0 5 66,UA208999980334 l 498790 27 023 65 1

|:1 л|Yý у Черк.обл./тг сuт Буки/220l2500, 2565976З,
UAO58999980334 l 398790 27 0iз645
|: |,л|Yý у Черк. обл./тг смт. Бабанка/220 l 25 00, 044 l 027 8,
UA84820 l 720з4420000 l 000 l 35258

i:9..|Yý у Черк,обл./тг м.Христин/220 l2500, З.19З0566,
UA l 789999803з4 l 798790 zj оzзl sl
i:] _|Yý у Черк.обл./тгсмт Маньк/220 l 2500, З"79З0566,
UA298999980334 l 098790 27 02з1 4з
j:9 _Yý t Y.ньк.р-t/отг сJваньки/220l2500, З798l920, 899998,
UA778999980334 l 798790 27 02з 647

i:?.JI l ]-ьн.рнlотr м_. Тальне/220 l 2500, 36780083, 89,9998,
UA85 8999980334 l 698790 27 о2з бl 5

]:10. rvK у Черк.обл./тг м.Жашкiв/220l2500, З79ЗО566,
UА9889999803з4 l 998790 27 02з 627

::l l. rvK у Черк.обл./тг с,Баштечки/220l2500, 379зо566,
UА488999980зз4 l 89879000023 7 l 9
5. l 2. Виконавчий KoMiTeT ЩмитрушкiвськоТ сiльськоi радlикол е,щрпоу 044 l 0344, U л|2,iiо 1,12034422000 l 000 l l 7? 06 в
ДКСУ м. КиiЪ МФО 820172

9: l гук у Черк.обл./тг м.Монастир /22012500, з79зо566,
UА048999980з34 l 498790 27 02з7 4i
7:l.УЦ у м. ЧеркасахДеркаси/2202500, 899998,380Зl l50,
UА5489999803з4 l 098790 27 02зо02
7^?,!К у м.Черкасах/отг с.Р.Пол ян122012500, 3803l I50 ,899998, UA488999980334 l 698790 2,1023699

]:1._YЦ у м.Черкасах/отг_с.Леськи/220 l2500, З803 l I 50, 899998,
UA 73 899998 0з з 4 l 29 s7 9 о27 о2з бg,|

14 ук у м.Черкасах/отг с.Сагунiв/220l2500, 380з l l50, 899998,
U л 7 58999980334 l 298790000iз 7 l l
]: | |YK у Черк.обл./тг с.Степанк/220 l 2500, З7 9З0 566,89l)998,
UA92 89999803 34 1 89 8 790 27 02з б 5з

16. гук у Черк.обл./тг с.Ч.Слобод/220l2500, 37930566, 8!)9998,
UА9б 8 999980з 34 l 098 790 27 о2з"л о l

]: 
7. гуК у Черк.обл./тг 

_с-Булище/220 1 2500, 37 gз 0566,899998,
UA25 89999803 з4 l 698790 27 0237 25

]: 
8._|ук у Черк.обл./тг с.Мошни/220 l 2500, 04408 809,

UA768999980334 l 8987902.1 о2з,7 47

9:1. 
гук у Черк.обл./тг м.Кам'ян/220l2500, 37930566,

UA4 l 8999980334 l 69879027 02збз l
8.2. гук к. об.п./тг с,Михайл 1220 l 2

в0 вh 06 12.2012
- 
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l UAs989999
| 8.3. Канiв.уК/Канiвськи й p-H/22012500, з8048557, 899,998.
I uпоsвяяяя8oзз4 l 79s79 о27о2з ls4
| 8.4. Канiв.уIоотг с.Степ анц122012500, 38048557, 899998,
I uлзовяяяя8Oзз4 l 89879 о27о2збз7

1,8:|.л|Yý у Черк.обл./тг с. Бобриця/2 20 12500,044 l 08 l 2,
I U л22s9999803 з4 l 09879 о27 о)з 6,7 5

9:9 rYI l Черк.обл./тглс.Лiп;r явеD2Оl2500, 37930566,
UA6489999803 34 l 498790 27 02з бз 5
8.7. УIOСмiла 38029906, ГYДIС_Y у Черкаськiй обл.899)998,
220 12500 UАOз899998оззq i ssBzqdz?OiйOb
8. 8. См iл. УЮотг с. Бшtакл ея / 220 12 500, з в oz gqоо, каз нач,е йство,УкраiЪи, UA35899998 0ЗЗ4l3gS7gОi 0;;;;;
8.9. Смiл. УIоотг с. PoTMicTpi BKa/Z20 l 2 ioO,lBozqsoo,
UА288999980з34 l l 987902702з649
8. l0. СмiляНське УК/отГ с. TepHiBKa/22Ol2500, едрпо)/ '.

1 
8.ч9906, р/р U А 7 5 s 9999s 03'З Ц l OSt Bl g оz7Ъ2з Bs t

9: l 1 |Y_K у Черк,обл./тг с,Березняк/zZО|ziбо,З7930566,
UA l 08999980з34 l 798790 27 0iз бsg

1_1_1J[.у]игир. р-н/отг м. Чигирин/220 l 2500, 899998,
зб78з l94, UA 468999980зз4l вsйsоziЪ)зlЬs
9; l1.YI l _Чигир.р-н/отг с,Медведiв/220 l2500, З6783 l 94l,I [^71 aooooonar/ 1 /лоrлл

l сток надання i

пос
дмiнiстративнсrТ
tуги ценrрс;надання адмiнiстративних послуг, який надас адмiнi..,раr"Ъi,у

послчгч

у ог.а"i
,Щержгеокадастру
У разi поданнЯ заяви В 

_електроннiй формi через Пtублiчну
кадастрову карту витяг з .щержавного земельного кадас|тру пр,оземельну лiлянку в електроннiй формi або мотивована вiiдмова внаданнi такогО документа видаються в режимi р.-""о.a, 

"uay-зuдопомогою програмного забезпечення,щержавного земельного

l. У .Щержавному
вlдомостl

земельному каластрi BihcyTHi rапиц.аrti

2, Iз заявою про надання вiдомостеЙ з [ержавного земельного
кадастру звернулася нен€шежна особа (право на отtlимання
витягУ з.ЩержавноГо земельноГо кадастрУ про земельну лiлянкунадано органам державнот влади, органам мiсцевог,э
самоврядування для здiйснення cBoii повноважень, визначена(
законом; фiзичним та юРиДичним особам, за умови i*
iдентифiкацii з використанням квалiфiкованого електронногlr
пiдпису чи iншого .lльтернатив"ого зчсьбу iдентифiкацiт,особи)3. .Щокументи поДанi не " no"ro"Y обсязi (вiдсутнiстl,
документа, Що пiдтверлжуе повноваження дiяти вiдi iMeHi
заявника, вiдсутнiсть документа, що пiдтверджуе оплату послуг
з.наданюI витяry (або iнформачiТ(реквiзитiв платежу)) iаlабо не
вiдповiдають вимогам, встановленим законом (зая:ва н(:

Витяг з .Щержавного земельного каааСфу проБйБыfrrИ"*;
з_вiдомостями про речовi npu"u 

"а-r.".r""у лiлянку, Tl:
обтяження, одержаними в порядку iнформачiйнот взаеrиодiт :r

,щержавного ре€стру речових прав на нерухоме майно, та.вiдомостями про дiлянки надр, наданi у користування
ВiДПОВiДнО До спецiапьних дозволiв на користування надрами та
aKTiB про. надання гiрничих вiдводiв, ол"р*u"""" в порядку
iнформачiйнот взасмодii з ,щерхсгеонадрами та Держпрачi, iыаоь
посиланнrlМ на документи, на пiдставi яких вiдомос,гi про
эбмеженнЯ у викорисТаннi земель BHeceHi ло Державного
}емельногО кадастру, або повiдоМлення про вiдмову у наданнi

lз Перелiк пiдстав дл
адмiнiстрати

вiдмови у наданнi
lHoT послуги

l4. Результат наданн,
посJ

адмiнiстативttот
уги

l5. Способи отримi
(резулr

ння вiдповiдi
гаry)

о**r. Mn*on.i9rР

ру
66 вИ 06.,lш 

illlllllllllltllI

2.2022
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Додаток 1

до Типовоi iнформацiйноТ картки
адмiнiстративноТ послуги з надання
вiдомостей з .Щержавного з€мельнrого
кадастру у формi витягу з,Щержав;ного
земельного кадастру про земельн),
дiлянку з yciMa вiдомостями, внес()ними
до ПоземельноТ книги, KpiM вiдом<lстей
про речовi права на земельну дiлянку,
що виникли пiсля I сiчня 20l3 р., тавiдомостями про дiлянки надр,Ъzurанi укористувЕlння вiдповiдно д9 спецiальних
дозволiв на користування Еадрtli\ци та
akTiB про надання гiрничих вiдводiв,
одержаними в порядку iнформацiйноТ
взаемодiТ з .Щержгеонадрами та
.Щержпрацi, таlабо посиланням на
документи, на пiдставi яких вiдомостi
про обмеження у використаннi зем,эль
BHeceHi ло !ержавного земельного
кадастрУ

(особа упоr"Ба*.йlйййlйiБй
з !ержавного зе"еЙного *адЙrр9

найменування юр"д""поi' особФ

вlдмовилася вiд прийнятгя HoMepil

(рекв iзити докуменйБiййЦййй
ГУлДеРжrе lкадасrру у чOрхФь1й област|

86 вiд 06.12.2022
о***, мп*опr'ьOйб

обтяження, од.р*Ь""r, в порядку i"0.or.",,iil/"' i#Hit
ff::::T:"" р::зуt,|_"чо""* npuu nu'""ру"о"е майно,
:]::y_",.]:"" про 

- -дiлянк;, -"й" 
й#r;'ЪоI3l,)J;.

:Hi:rH:" *", : ::: 
lT 

::т дозвол i в 
"u 

*ор 
".ry"u 

н ня надрам иaKTiB про надання гiрничих ;й;;;;,^;;Ы;#:,"iI
Illi :У::::: ":."1у.::l l 

i д, р *Б""й #"i" {е р ж п р,а ч i.

:::.T.lj:r, на документи, на пiдсiавi ,iЛ"',и;ffi;;
_оомеження у використаннi земель BHeceHi До Дсlожаl
::y.nr*.: ка{астру' а_бо повiдомлення про вiлмову у ;;;;;;вlдомостей з,щержавното земельного *uдь.rру надсилаютьсзаявниковi в електроннiй формi ru.ооаr"'l.rекомунiкацiйногJ
зв'язкУ на BK€ulaHy у ,""p".n"i чор.r;;;;rронноiг пошти або звикористаннrIм единого державного вебпортапу елекцонн.ихпослуг, у тому числi через веб-сторiнку ДЬржгеокала.Ь;; ;;бажанням з€UIвника t
надання uo"i'i",pu,;##T.T;.;. "H.##i чJ# "ý'%Iшляхом направленЕ'I поштою цiнним листом з описOмвкJIадення та поIliдомленням

' 
llll lll l lll lllll]llllltltllllll lllll lll tll lllll

яка звернулася iз заявою
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локументq що посвйфg й;;Б;й;;;;

вiл iMeHi особф

1 м icue прожБанйqБйБББй7

зАявА

й витяг з !ержавного
земельного кадастру
про:

користування нztдрами та akTiB про наданняГiРНИЧИХ вiдвоjliв, одержаними в порядку
irrформацiйнот взаемодiт мiж !ержавни]' земельнлIм
кrдастром, !ержгlэонаДРами та /{ержпраui ;П посиланняМ на документи, на пi.цставi якIлхвiдомостi про об,меження у використаннi земеJ]ь
впесенi до !ержавного земельного кадастру

[] ви,цачУ державноГо ак,]]а на право B.lracHocTi на ЗеМелЬн',/

пдовiдку,щомiсти.ьу:1Y"#]IPфШЦIНiЪ'#ffi ?:;ЖtP-;П викопiюванЕя з Illартографiчлцj;я;-ъо.ёrт,4tдýрд*оrгоземельногокадастру,кадастровоi

сiроштан or*ru Mn*on.J9rP 86 Bilt 06.12,2022
' 
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про надання вiдомостей з Щержавпого земельного кадаструВiдповiдно л| Закону йБ;" .'Про'Д"р-r*Ъ"iий 
зеr.rr"""аl]оuстр'' та ]Порядкведення !ержавногt земельно.о *чдч.rру прошУ надати:

П ,цержавний кордон }'краiни
П :lемлi в межах r.р"rорii адмiнiстративно-територiальноi
одlлницi
П llбмеження у використаннi земель

П у томУ числi з п()силанням на докуIиенти, на пiдставiяtких вiдомостi про обмеженЕя у використаннi земель
_ i:liЗia. !ержавного земельного кадастру
lgl :lеNIельну лiлянку з:

П вiдомостями про речовi права на земельну дiлянltу,iх обтяження, одержirними в порядку iнформацiйноТ
взаriмодiт з .щержавного реестру речових прав на нер}хомемайно, а також з:

] вiдомостями про дiлянки нодр, наданi у](ористування вiдповiдно до спецiальнйх дозволiв накористування надрами та aKTiB про надаI{нягiрничих вцводiв, одержаними в поряlIку
iнформацiйноТ взаемодii мiж flержавни, ..".rirn",
кадастром, .ЩержгеонаДРами та !ержпрацi;i] посиланням на документи, на пiдставi як:ихвiдомостi про обмежarr" у використаннi земс:ль

_ BHeceHi ло !ержавного земельt{ого кадастру;й yciMa вiдомостями, внесеними до ПоземельнrэI
книI,и, KpiM вiдоМостей про речовi права на земельн:у
дiля_аку' що виникЛи пiс.пя i сiчЪ" 2013 р., а також r, 

----

t] вiдомостями про дiлянки нодр, наданi укористування вiдtrовiдно до спецiагlьних дозволiв на



(

карти (плану);
П копiю докуlrент
П витягздокумен
П довiдку про Htшl
П довiдку про HtuI]
власнiсть земельнс
цlльового признач(
п довiдку про осiб
{ерхавному земел
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Ь ЩО створюеться пiд час веденЕ;
а.{ержавного земельного кадаст
Htcтb та]озмiр земельноi частки
I|!]| r ЛеРЖавному земельному
дlJинки у межах порм безоплаЬl

гtня (використання);
якl отрималидоступ ло iнформаl
ному кадастрi.

я !ержавного земе.j
ру; 

ПЬноГо кадастру;

(паю);
кадастрi вiдомостей про одержання уr<lT приватизацii за певним видом lT

rrii про суб'скта речового права у

Вiдоrо.ri-lБй
про: l дiля

l

l осо(
I

l спад
I

l юри
l особl-
| оом(
I особ

ника / корис,гувача земельноi
лки або уповноважену ним
у;
коемця/ прilвонаступника (для
шtIних осiб):
у, в iHTepecoi якоi встановлеЕо
ження, або уповноважену Еею

орган державноi "пчд"7Ъй-мiсцевого самоврядування;
розробника документацiТ iз
землеустрою/суб' екта оцiночно,i' 

.

дiяльностi вiдповiдно до cTaTTi 6
Закону УкраiЪи'.Про оцiнку
земель'О;

Iрiзвище, влЙнБ
liзичноi особи / най

я, по батькоlli за Gа""r".ф -
иенування юридичноi особи
]ерlя та номср паспорта
ерез своi рел iгiйнi
-r.lася вiд прц-,tня,гтя Hortepa
lзичноl особlt /
rидичноi особиъ
Що посвiд"1 е оiобуiЙ"й*Г
ЦОКУМента,,цата Його видачi),

вiдчуе повноваження дirти вй
новаженоi о<:оби)

пUlа

Iодатковий номер U

ltзичноi особи, яка ,

ереконання вiдмовt

II
^l
(

т
iI

{iсце прожи"uп* 4
]сцезнаходження ю
эквlзити документа
tазва, номер та cepil
t документа, що пос
leHi особи (для упол

п
п
Bi

м
iH

яI

iдстави для наданн,
)силанням на норм)
цповlдного органу l
tсцевого самоврядуI
формацiю, а також
:ою виникла потреб

вlдповlдноi iнформацii з
закону, яка lrередбачае право
ержавноi влitди або органу
ання запитуIlати таку
юквiзити спtr)ави,, у зв'язку з
l в отриманнi iнформацii

в
вiдомостi про (

IoMocTi:
'ект !ержЕ.вного земельного кадастру, стосовно якого запитуютьс

д Цдро земельну дiл
:мельноi дiл:lнкtлъ
ýльноI дi-цяlrки GГнаявноБ
лержавного земельного
го запитуються вiдомостi

м сце розташування з
Kt шастровий номер зе
Щz
ка

Hl про iнший об'екt
цqтру, стосовно як(

вiдомостi про д
совно якого запиту

:у]![ент таlабо витяг з докумс
гься вiдомостi:

:нта !ержавного земельного кадастl)у

Да
ро:
ст(

li про тип (назву), п

дiлу або перелiк ро:
рlнки документу, з

)}lер, дагу р.,..iйЕlБЫ l _-l

дiлiв, Ha:lBy ltбо номер l l

коГо замовл,ястl,ся копiя | l

ГУjерlкгеоlадастру 
у черкаськiй областi

86 вiд r)6..l2.2022
' 
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додаютьсjr:

П копiя
особу;
п документ про посlIуг зп
надання Bi з,Щержавноr,о

)

iдпис зtцвника

(за наяБйф

подання заяви

86 вд 06.12,2022

що посвiдчуе
! локу.мент, який пiдтверджус повноваженЕtя
дiяти вiд iMeHi заявника
(У РаЗi подання змви уповноважепою особоlо
заявника);
П доручення власЕика (користувача) абонабувача права на земелuну дiлянку на
отримання вiдомостей з Щержавноiо r.r"п".,о.п

{о

кадастру.
l ^'

Qорм},вання витягуlдовiдки/викопiювання/ засвiдченоi копii

Службова iнформацiя

(наявностi) особи, уповноваженоТ
надавати вiдомостi з [ержавного

Додаток 2
до ТиповоТ iнформацiйноi картки
адмiнiстративноi послуги з надання
вiдомостей з Щержавного земельного
кадастру у формi витягу з.Щержавнсlго
земельного кадастру про земельну
дiлянку з yciMa вiдомостями, внесеними
до ПоземельноI книги, KpiM вiдомос,гей
про речовi права на земельну дiлянку,
що виникли пiсля l сiчня 2013 р., та
вiДомостями про дiлянки надр,Ъадаlri укористування вiдповiдно до спецiа-гlьних
дозволiв на користування надрами Til
aKTiB про надання гiрничих вiдводiв,
одержаними в порядку iнформацiйноТ

гуjерlк.еохФастру 
у Черкаськiй обласfr

взаемодii з

о**r. Mr*onu'9rР ' 
llll lll l llllillillIшшlllllll lllil lll lll llllI

Щержгеонадрами та

Iнформацiю цро стан
надати:

у паперовiй формi
в:летIр9ннiй фоцмi на адресу:
в iншiй формi


