
77

,Щержпрачi, таlабо посиланням на

документи, на пiдставi яких вiдомосr:i

про обмеження у використаннi земелiь

BHeceHi до .Щержавного земельного
кадастру

(особа, уповновФкена надавати вlдомостl

- 
з,Щержавного земельного калвстру)

(прiзвище, власне iм'я, по бiтьковi за (наявностi) фiзичноi особи /

найменування юриаичноi особи)

(податковий номер/серiя та номер паспорта

фйчноi особи, яка чсрез cBoi релiгiйнi переконання

вiдмовилася вiд прийнятгя номера)

(реквiзити документа, що посвiлчус особу,

яка звернулася ilз змвою

1назва ло*умента, номер та ссрiя, дата видачi), та

документа" що посвiдчус повновlDкення lцяти

вiд iMeHi особи)

(мiсцо проживання фiзичноТ особи /

м iсцезнаходtсен ня юрилич ноТ особи')

(номер коrгакпtого тtлефну)

зАявА
пDо наhання виомостей з,щержавного земельного кадастру

Вiдповiдно до Pu*o"y Украiни "Про ,Щержавний земельний кадастр" та По]рядку

ня Держtlвного зFмельного кадастру прошу надати:

витяг з ДержаЕного
ьного кадастру

о***, Mr*onr'9rP

П державний кордон Украihи
П зе млi в межах територiТ алмiнiстративно-територiальноi
одиницi
П обмеження у використаннi земель

J у тому числi з посилtlнням на докуN(енти, на пlдст,]вl

як,иi вiдомостi про обмеження у використаннi земель

BHeceHi до Державного земельного кадастру

П земельнудiлянку з:

П вiдомоСтями прО речовi права на земельН} дiлянк,у,

ТХ ()бтяження, одержаними в порядку iнформачiйнrэТ

взаемодiI з.щержавного реестру речових прав на HepyxoNte

майно, а також з:

П вiдомостями про дiлянки н&др, наданl у
користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв на

користування НаДРаIчrи та aKTiB про надан:ня

гiрничих вiдводiв, одержаними в порядtку

iнформачiйноi взаемодiт мiж,щержавним земельним

кадастром, Щержгеонадрап{и та,Щержпрацi;

ГУДgрlкrвlщДууýfiýШ{BfiШЯМ На ДОКУМеНТИ, На ПlДСТаВl ЯХlИХ

86 вiд 06.12,2022
, 
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вiдомостi про обмеження у використаннi земелt,

BHeceHi до .Щержавного з9мельного кадастру;
g yciMa вiдомостямио внесеними до Поземельноi

книги, kpiM вiдомостей про речовi права на земельну

дiлянку, що виникJIи пiсля l сiчня 2013 р,, а також з:

И вiдомостями про дiлянки нодр, надан: :У

користування вiдповiдно до спецiальних дозволlв на

користування надрами та aKTiB про надання

гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку

iформаIriйноi взаемодiт мiж .щержавним земельниIи

кадастром,,Щержгеонадрами та,Щержпрачi;

Et посиланням на документи, на пlдставl яких

вiдомостi про обмеження у використаннi земелъ

l (ПЛаНУ); - t tc ведення.щержавного земельного кадастру;
пiю локуrrлента, lцо створюсться пlд ч€

итяг З документа,щержавного зсмельного кадастру;

;;й-у rрб наявнiсii тарозмiр земельноi.ru,111 1111]:
ffi;i, fi;;;;iJT" у Д"р*авному земельному каластрi вiдомостей про одержання у

,cHicTb земельноi дiЛоп*" упaa*r,* 
"ор1л 

бa,оплатноТ "р"ва,"заuii 
за певним видом iT

ьового призначенн{ (використаrlня); . i _--_:т _-л л-,Е,'п,гоалбrrлDлгл пl.tяR.я v

п
п
п
п
вл

;t;;;;Ъ;а,-;Ц Ьrр"r*, доступ до iнформацii про суб,екта речового права у

(авному земельнqму кадастрl.

у Черхасьхiй областi

о*..r. Mn*on.i9rP
86 сtiд 06.12.2022

Брган державноТ влади / орган

мiсцевого самоврядування;

розробника доку!{ентацiI iз

iеrп"у"rрою/суб' екта оцiночноi

дiяпьностi вiдповiдно до статгi 6

Закону Украiни "Про оцiнку
земель";

овсrи*а / користуllача земельноi

дiлянки або уповноважену ним

особу;
спадкФсмця/ правоlrасryпника (лля

орrд4*rх осiб);
особу, в iHTepecax якоТ встановлено

обмеження, або уповноважену нею

rщотковий номер / серiя та Hoмetr) паспорта

iзичноi особи, яка через своi релiгiйнi
я вiд прий:няття но

i.ueпрож"вання фiзичноТ особи /

iсцезнаходження юридичноТ осо,5и

,b"тln до*умента, що посвiдчуе особу зzulвника

ва, номер ia серiя документа, ,цата його видачi),

документа, що посвiдчуе повноваження дiяти вiд

eHi особи (для уповноваженоi о,:оби

ням на норму закону, яка передбачае право

iдповiдного органу лержавноi влади або органу

iсцевого самоврядування запит}вати таку

ацiю, а також реквiзиr:и справи, у зв'язку з

, 
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виникла

Вiдомостi про об'r:кт .Щержавного земельного кадастру, стосовно якого запитуються

вiдомостi:

земельноi дiлянки (за наявностi

Дан про iнший об'скт,Щержавного земеJIьного

, стосовно якого запитуються вiдомостt

.Щан| про тип (назву), HoNtep, дату ре€страцiТ, назву

роздiлу або перелiк роздiлiв, HttзBy або номер
нки до з якого заIuовляl:ться копiя

,Що заяви/запиту дlдаються :

П копiя докуN[ента, що посвiдчус
ocoQy;
lJ документ про оплату послуг за
надання вiдомостей з .Щержавного
зем9льного кадастру;

П докуплент, який пiдтверлжуе повноваження
дiяти вiд iMeHi заrIвника
(у разi подання зчuIви уповноваженою особою
заявника);
п доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну лiлянку на
отримання вiдомостей з [ержавного земельного
кадастру.

Iнформацiю про стан формування витягу/довiдки/викопiювання/ засвiдченоi к:опii

прошу надати:
П у паперовiй формi
L_l в електроннlй Формl на адресу:
П в iншiй формi

Службова iнформацiя
Реестрацiйний номер l

Прiзвище, власне iмОя, по батьковi за
(наявностi) особи, уповноваженоi
надавати вiдомостi з !ержавного
земельного

Пiдпис особи, уповноваженоi надавати
вiдомостi з,Щержавного земеJIьного

Дата подання:]аяви

мп

Cipolurr, о***, Mr*onr8rP

шФормАIIIЙнд.ъt_А*нýfi .ж_}т},,тJстрАтивноiпослуги
86 вiд (16.12.2022

ис зaUIвника

(за наявностi)

, 
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цiя про tleнTp ц4дqцдд
r.r. Це"rр надання адмiнiстративних послуг м, Черкаси,

2. l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

ком iTeTy 3венигородськоI MicbKoi рапи,
2.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг Виконавчого

KoMiTery BaryTiHcbKoT MicbKoT рали,
2.3. L{eHTp надання апм iнiстратив них послуг ви конавчого

KoMiTery ШевченкiвськоТ сiльськоТ ради,

2.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг Катеринопtль,ськоl

селищноТ ради.
2.5. Щентр наданюI ад,riнiстративних послуг Корсунь-

Шевченкiвськоi MicbKoT ради.
2.6. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого

*o"irery HaOyTiBcbKoT сiльсiкоТ рали Корсунь-Шевченкiвського

району,
).z. Це"rр надання адмiнiсцативних послуг виконавчого

KoMiTery СелищенськоТ сiльськоТ рали,
2.8. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЪужанськоТ сiльськоТ ради Лисянського району,

2.9. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого

KoMiTery ЛисянськоТ селищноТ ради,
2. l0. Щентр надання а.пмiнiстративних послуг Шполянськот

м icbKoT ради об' еднаноТ територiал bHoi гро м али,

2.1 l. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery MaryciBcbKoT сiльськоТ рали,
j. rZ. Ц.*rр 

"чдч"*, 
адмiнiстративнt{х послуг Лип'янськоТ

сiльськоi об' еднаноТ територiальноТ громади,

2.13. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery epKiBcbKoT селищноi ради,
3.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ГородищенськоТ MicbKoi ради,
3.2. Щентр надання адмiнiстративпих послуг виконавчого

KoMiTery Вiльшанськоi селищноТ ради,

3.3. Щентр надання адмiнiстративних послуг Млiiвськот

сiльськоТ ради Черкаського району
4.1. ЦенТ наданнЯ адмiнiстративних послуг у MlcTl

Найменування црнтру надання

адмiнiстративноi послуги, в якому

здiйснюсться обслуговування суб'екта
звернФння

оr**. Mn*onr8rР
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4.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Гельмязiвськоi сiльськоТ ради.
4.3. Щентр наданшl адмiнiстративних послуг виконавчOго

KoMiTery НоволмитрiвськоТ сiльськоТ ради.
4.4. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ПiщанськоТ сiльськоТ ради.
4. 5. Центр надання адмi нiстративних послуг .Щрабi вськоТ

селищноТ рали.
4.6. L|eHTp надання адмiнiстативних послуг Великохутiрсьt,;оТ

сiльськоТ ради.
4.7. l-\eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ШрамкiвськоТ сiльськоТ рали.
4.8. LteHTp надання адмiнiстративних послуг ВознесенськоТ

сiльськоi ради.
4.9. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Зорiвськоi сiльськоТ ради.
5. l. Щентр надання адмiнiстративних послуг ЧорнобаiЪськоi'
селищноТ ради.
5.2. I]eHTp надання адмiнiстативних послуг виконавчого
органу IршiiЪськоТ сiльськоТ ради
6.1. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Уманськоi MicbKoi рали.
6.2. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоТ рали.
6.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ПаланськоТ сiльськоТ рали.
6.4. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy БучькоТ селищноТ ради.
б.5. I-\eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БабанськоТ селищноТ рали.
6.6. I-[eHTp надання адм i нiстративних послуг в и конавчого
KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT рали.
6.7. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого
KoMiTery MaHbKiBcbKoT селищноI ради.
6.8. Щекгр надан}ш адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery IBaHbKiBcbKoi сiльськоТ ради.
6.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг апарату управлiння
ТапьнiвськоТ MicbKoT ради та ij виконавчого KoMiTery,

6. l 0. Щентр надання адмiнiстративн}тх послуг виконавчого
KoMiTeTy ЖашкiвськоТ MicbKoT рали.
б.l l. I-[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльськоТ ради.
6. l 2. Щентр надання алмiнiстративн lD( послуг виконавчого
комiтеry,Щм итрушкiвськоТ сiльськоТ рали,
7.1. L[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy МонастирищенськоТ MicbKoT рали.
8. l. l_[eHTp надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси.
8.2. I_[eHTp надан ня адм i н iстратив н их послу г в и конавчого
KoMiTeTy РуськополянськоТ сiльськоТ рали.
8.3. I-[eHTp наданнrl алмiнiстративних послуг ви конавчого
KoMiTery ЛеськiвськоТ сiльськоТ рали.
8.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery CaryHiBcbKoT сiльськоТ ради.
8.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоТ ради.
8.6. I-{eHTp наданЕя алмiнiстративн}D( послуг
ЧервонослобiдськоТ сiльськоТ ради.
8. 7. I-{eHTp надан ня адм iнiстративних послуг ви конавчого
KoMiTery Будещанськоi сiльськоТ ради.
8.8. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery МошнiвськоТ сiльськоТ ради.
9. l. I_[eHTp надання адмi

у Ч9ркаськiй областi

.r|rr., О*оr. Мп*опr'9йб
86 вiд 06.12.2022

, 
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М iсцезнаходжен ня центру надання
алм iнiстративноТ послуги

KoMiTery Кам'янськоТ MicbKoT рали.
9.2. Центр надання адмiнiстративних послуг М ихайлiвськоi

сiльськоТ ради.
9.3. I-{eHTp надання алм i нiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy KaHiBcbKoT MicbKoT рали
9.4. I-\eHTp надан ня адм i нiстративних послуг Степане цькоТ

с iл ьс ькоТ ра.ши об' елнаноТ територiаil ьноТ громади.
9.5. I_{eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого
ком iTeTy БобричькоТ сiльськоТ ра.чи.
9.6. I-[eHTp надан ня адм i нiстратив них послуг Л i пля вс ькоТ

сiльськоТ ради.
9.7. I]eHTp надан}и адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СмiлянськоТ MicbKoT ради.
9.8. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery БшаклеiвськоТ сiльськоТ рали.
9.9. Центр надання алмiнiстративних послуг PoTMicTpiBcbKo1'

сiльськоТ ради.
9. l 0. Щентр надання алмiнiстративнлD( послуг TepHiBcbKoT
сiльськоТ ради.
9.1 l. Щентр надання адмiнiстративнID( послуг БерезнякiвськrэТ
сiльськоТ ради
9. l2. Щентр надання адмiнiстативних послуг Чигиринськоi
MicbKoT ради.
9. l 3. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг Медведiвс bKol'

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

2.1.20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сошенка
IBaHa, 47.
2,2,20250,Черкаська область, м. BaryTiHe, пр,кт. [ружби 8.

2,З. 202|4, Черкаська область, Звенигородського району, с.

Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.

4,2, 2050l, Черкаська область, смт. Катеринопiль, вул. Семеlпа

Гризла, l2.
2.5. 19402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський,
вул. Шевченка,42.
2,6. |9425, Черкаська область, Черкаський район, с. Набутiв,,

вул. I-[еrrтра.пьна, l 90/l .

2,7. 1944З, Черкаська область, 3венигородський район, с.

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

Бужанка, вул. Щентральна, l9.
2.9. l9З00, Черкаська область, смт. Лисянка, пл. Миру,30.
2.10.20603, Черкаська область, м. Шполц вул. Лозуватська, 59.

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

MaTyciB, вул. Кравченка, 7.

2. l 2. 20650, Черкаська область, Звенигородс ьки й район, с,

Лип'янка, вул.lвана Гончара, l/a.
2.13. 20505, Черкаська область, смт. ерки, Звенигородський р-
н., вул. В. Чорновола 2,

3.1. 19502, Черкаська область, м. Горолище, вул. Грушевськ:ого,

l l.
З,2, |952З, Черкаська область, 3венигородський район, смт
Вiльшана, вул. Шевченка, 190.

3.3. l95 l l, Черкаська область, Черкаський район, с. МлiiЪ, вул,

,Щанила Кушнiра, 67.
4.1. 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул.

Незалежностi, 15.

4.2. l9'l|5, Черкаська область, 3олотонiський район, с.

Гельмязiв, вул. Щентральна, l.
4.3. 197З4,Черкаська область, 3олотонiський район, с. Нова

,Щ,митрiвка, вул. Чернишевського, l9.
4.4.19,72з область, Золотонiський район, с. Пiщirне

у Черкась(iй областi
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ЙП.ремеrаВслана, 98А,

4.5. l980l, Черкаська оЁпч",, :", Дрu9l": :Ji"iлЗъli,
XyTip, вул. Куничi, l0
4.7. l98l2, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Шрамкiвка' вул. Незалежностi,лl_!,л_л.. 
: л. .,., ;

4.8. l974l, Черкаська область, Золотонiський район, с,

Ёоa"a"a*"r*., "ул, 
Щентральна, 2 l,

4.g. |g'l40,Черкаська область, Золотонiський район, с, Зорiвка,

вул. Шевченка,45
5.1. 19900, Черкаська область, смт, Чорнобай, вул, Щентралlьна,

|52.
5.2. 19950, Черкаська область,3олотонiський район, с, lрклitв,

вуп. Соборностi,2.
6.1. 20300, Черкаська область, м, Умань, вчл,.IоRькg_о, 

?З!?;-,.^

6.2. 2оз82,Черкаська область, Уманський район, с, ЛадижлIнка,

вул. Шкiльна,2.
6.3. 20300, Черкаська область, м, Умань, вул, Горького, 35а,

6.4. 20l14, Черкаськч oбnu"", Уманський район, смт, Букиi, вул,

Щентраrrьна,28.
6.5. 20351, Черкаська область, Уманський район, смт, Баба,нка,

вул. Соборна,30.
6.6. 2000l, Черкаська область, м, Христинiвка, вул, Соборна, 30,

6.?. 20100' Черкаська ;;;;,;' cMT"MaHbKiBKa, вул, !||евченка, 
9,

6,8. 20l32, Черкаська область, Уманський район, с, lваньки, вул,

Iгоря Щербини, 35,

6.9. 2040l, Черкаська область, м, Тальне,. вул, сfоп11..|_]1

6.10. 1920l, Черкаська область, м, Жашкiв, вул, Захисникtв

Украiни, 19.

6.||, |9222,Черкаська область, Уманський район, с, Башт,ечки,

вул. Миру,8.
B.li. zоlзz,Черкаська область, Уманський район, с,

Доr*руr*r, вул. Петропавлiвська, 19

7.1. l9l0l, ЧеркаськаЪбласть, м, Монастирище, вуп, Жовтнева,

l.r. ,rооо, Черкаська область, м, Черкаси, вул, Благовiска, 170,

8.2. 19602, Черкаська область, Черкаський район, с, Русыка

Поляна, вул. Шевченка,61 ,

8.3. 19640, Черкаська обпч"", Черкаський район, с, Леськи, вул,

Щентральна,53.
8.4. 19644, Черкаська область, Черкаський район, с, CaryHiBKa,

вул. Лесi УкраТнки, 7714,

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

вул. ГероiЪ УкраТни, l24,

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

Слобода, вул. Соборна, 2/l,
8.,7. |9622,Черкаська Jбпч",", Черкаський район, с, Свидiвок,

вул. Шевченка, |77,

l 8.8. 19615, Черкаська область, Черкаський район, с, Мошrни,

вул. М. Преснякова, 13,

9.1. 20800, Черкаська область, м, Кам'янка, вул, ГероТв ]Майдаtry

з,l.
g.2. 2о825,Черкаська область, Черкаський район, с, Михайлiвка,

вул. Героiв Майдану, 27,

9.3. 19000, Черкаська обпч"ц м, KaHiB, вул, Шевченка, 49,

9.4. 19031, Черкаська;;;""; Черкаськиil район, с, Стtэпанцi,

вул. Тагiанесяна, l0.
9.5. l90l4, Черкаська область, Черкаський район, с, Бо{5ричя,

вул. [ружби,4.
l g.o.. tgozo, Черкаська область, Черкаський район, с, Лiпляве,

вул. L\ентральна, 2,
q7 20700. Черкаська облас

D Дерlкrеохадастрy у Черкаськiй 0бластi
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9.8.20722, Черкаська область, Черкаський район, с. Ба.паклея,

вул. Неза.пежностi, 2.

9.9,20726, Черкаська область, Черкаський район, с.

PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l 8,

9,|0.20126, Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBK:a,

вул. L{ентральна,35,
9.11.2o746, Черкаська область, Черкаський район, с. Березняки,

вул. Химичiв, lA.
9,|2,2090|, Черкаська область, м. Чигирин, вул.

Б.Хмельницького, l9.
9.13. 20930, Черкаська область, Черкаський район, с.

Медведiвка. вул. Б. Хмельпицького, 44в.
1 Iнформацiя щодо режиму роботи

центру надання адмiнiстративноi
послуги

1.3. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08,00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
2.1. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
fI'ятниця з 8.00 до l5.00
Субота, недiля - влгхiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серела: з 8.00 до 20.00
[I'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.3. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00
LIeTBep з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.4. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
I}iBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00

II'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
I}iBTopoK з 8.00 до 20.00
Il'ятниця з 8.00до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
2.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа з 08.00 до l7.00
Четвер з 08.00 до 20.00
ll'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля * вихiдний
2.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
I-I'ятниця з 8.00 до l5.00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до l6.00

Серела з 8.00 до l5.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8.00до l6.00
2.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
Z.t l. понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00

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

| 2. tZ. Понелiлок. BiBTopoK з 08.00 до l6.30

| серела, п'ятниця з 08.00 до l6.00

| четверг з 08.00 до 20.00

l Субоru, недiля - вихiдний_

о*.r* Mn*onr'P,iР
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BiBTopoK з 08.00 до 20.00

ГI'ятниця з 08.00 до l6.00

Субота, недiля - вихiдний

3. l . Понедiлок, середа з 08,00 до l 7,00

Riвторок, четвер з 08.00 до 20,00

[I'ятниця з 08.00 до l6,00
Субота з 08.00 до l5.00
I{едiля - вихiдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8,00 до l6,30

Серепа з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00

П'ятниця: з 8.00 до l6.00

Субота, недiля - вихiдний

3.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа

буОота, недiля - вихiдний
2.13. Понедiлок, середа, четвер з 08,00 до l7,00

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

п'ятниця з 08.00 до l6.00,

Субота, недiля - вихiдний
+.t. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8,00 до l7,15

Серепа з 8.00 до 20.00

П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4."2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8,00 до l7,15

Серела з 8.00 до 20.00

П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
+.з. по".дiпок, BiBTopoK, четвер з 8,00 до l7,15

Серела з 8.00 до 20.00

П'ятниця з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
+i. Понедiлок-Четвер з 08.00 до 17,00

| П'"r""ч, з 8.00 до l5.45

Субота, недiля - вихiдний

+З. Понедiлок, середа, четвер з 8,00 до 17,15

П'ятниця з 8.00 до 16,00

BiBTopoK з 8.00 до 20.00

Субота, з 9.00 до l3.00
недiля - вихiдний
4.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6,30

Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20,00

П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля * вихiдний
4J. Понедiлок, BiBTopoK з 8,00 до l6,30

Серепа з 8.00 до l6.00
Четверг з 8,00 до 20.00

П'ятниця: з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
4.8. Понедiлок- П'ятниця з 09,00 до l6,00

Субота, недiля - вихiдний

4.9. Понедiлок - Четвер з 08,00 до l7, l 5

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

5,t. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9,00 до l6,00

П'ятниця, субота з 8.00 до l5,00

Субота: 8.00 - l5.00
недiля - вихiдний
5.i, Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08;00 до l6:00

Серела з 08:00 до 20;00

Субота, недiля - вихiдний

6.1. Понедiлок, Bi з 8:00 до l7:l5
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()ерела з l3:00 до 20:00
[I'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
6.2. Понедiлок, BiBTopoK. середа, четвер з 08.00 до l7.00
[I'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний

6.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7,00
[I'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.00
Серепа з 08.00 до l5.00, четвер з 08.00 до 20.00

II'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.5. Понедiлок, вiвторок,середа,
tIетвер,п'ятниця з 08,00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
6.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l7.15
Il'ятниця з 8.00 до l6,00
Субота, недiля - вихiдний
6.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
ti.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
l{eTBep з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
б.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00. до 17.00

Субота з 8.00 до l5.15
недiля - вихiдний
6. l0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
П'ятниця, субота з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08.00 до 20.00
Недiля - вихiдний
6. l l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6. l 2. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
7. l. Понедiлок. середа, четвер з 8;00 до l 7:00

BiBTopoK з 8:00 до 20:00

| П'ятниrrя , субота з 8:00 до l6:00
Недiля - вихiдний
8.1. Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
8.3. Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до l6.00

BiBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08,00 до l6.00 (прийом громадян ло l3,00)

Недiля вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела , п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi

у Черкаськiй областi
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Эере.ча , п'ятниця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
В.6. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.15

П'ятниця з 08,00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
8.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця з 08.00 до l6.00, субота з 08.00 до l3.00,
недiля - вихiдний
9.1. Понедiлок, BiBTopoKo середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00

ГI'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
fI'ятниця: з 8.00 до l5.30
Субота, недiля - вкхiдний
9.4. 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
9.5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:l5
II'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.б. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5

II'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.7, Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Серела з 9.00 до 20.00
Il'ятниця з 8.30 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
9.8, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
IIетверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.9. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.30

середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09,00 до 16.00

Субота, недiля * вихiдний
9.1 l . Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до 16.30

середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9. l2. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l6.00, BiBTopoK з (l9.00

.цо 20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
9.13. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний

3. Телефон/факс (ловiлки), адреса
електронноТ пошти та веб-сайтдgцтру

1.1, Тел.(0472) 33-07-0l, тел./факс: (04'72) 36-01-83, e-mail:

cnap_cherkasy@ulс.net

о*r.r. Mn*onui?,iР
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@ 2244 |, e-mai l: zvenmiskrada@ukг.net,

веб-сайт: zven.gov.ua
2.2, Тел./факс (04740) 6,22-55, e-mail: vat аdmiпспар@чkr,пеt

2.3. Тел. (04740) 95,3-98, e-mail: silrada_shev@meta,ua

2.4. Тел. (047 42\ 2260 l, e-mail : Sr.kater.ck@ukr. net, веб-сайт

http://katerynopil-miskrada.gov.ua
2.5. Тел. (04735) 24808, e-mail; rаdа_kоrs@mаil.rч

2.б. Тел. (047з5) з,о9-'7'7,е-mаil: tsnap-nadutiv-rada@ukr,net, веб-

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

2!7 . Тел, (04735) 2-01-03, e-mail: grоmаdа_спар@чkr,пеt, веб-

сайт: https://selyshenska.gromada.org.ua
2.8. Тел- (04149) 64,4-4l, e-mail: buzh_otg_cnap@ukr,net ,

http ://buzhanska. gromada. org.ua
Z, g. тел. (04749) 6-23,46, 6-24-69, e-mail : lysselrada@ukr,net

2.10. Тел. (0474l) 2-01-39, e-mail: cnap-shpola@ukr.net
2. 1 l. Тел. (ооз)zов t zзZ, e-mail: matusowada@ukr.net, веб-сhtт:

matusivska. gromada.org.ua

2.12. Тел. 9-62-90, (068) 7б00l34, e,mail:
lipianska.otg@gmail. соm
2. t з. тел. (о47 42) 9,02- l 8, e-mail: srerku@ukr.net
3. l . Тел.(047з4) 2-0 1 -82, e-mail : gоr_спар@чkr.пеt, веб-сайт:

http ://gоrmrаdа. gov. ua

3.2. Тел. (04734) 96l60, (04734) 96l8l, e-mail:

vilshanarada@ukr.net
3.3. Тел. (047з4) 95-з-44, e-mail: mlyiv_otg@ukr.net

4.l. Тел. (04737) 5-26-68,5,22-'15, веб-сайт -

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

4.2. Тел. (096) 6790848, (093) 6'793087, e-mail:

gelmyazivsr@uk.net
4.3. Тел. (04737) 52496, веб-сайт
http ://novodmytrivsk.zolorayon. gоч. ча

4.4. Тел. (047 з1) 9 -,l 4-З0, e-mail : pischane-tsnap@ukr. net

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

mail: спар_rdа@чkr.пеt
4.6. Тел. (Й738) 96-63l, e-mail: vhutir_sr@ukr.net, веб-сайт:

vhutirotg.org.ua
4.7. Тел. (047зs) 99-5-42, e-mail: rada-shr@ukr.net, веб-сайт:

shramkivska- gromada. gov. ua
4.8. Тел. (067) 685s026, e-mail: cnap.voznesenske@ukr.net, веб-

сайт: voznesenske -gromada.gov.ua
4.9. Тел. (04737) 2Ol46, e-mail: zorivka_sr@ukr.net, веб-сайт:

zorivska. gromada.org.ua
5.1, Тел. (04739) 22'793, e-mail: chomobaysrada@ukr.net
5.2. Тел. (047з9) 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-сайт:

http ://irkl i iv-rada.org. ua

6.1 . Тел, (о4,744) 3-08-66, e-mail: чmап-спар@чkr.пеt

6.2. Тел. (04,1 44) g -,7 2-42, 9 -,l2,3 |, e-mai l : lad i ginkasr@ukr, net

б.3. Тел. (06s) 4747l l2, e-mail: admin.rda@ukr.net
6.4. Тел. (О47 47) З l -4-85, e-mail : bukyotg@ukr.net
6.5. Тел. (04744) 9-52-42, e-mail: babanskasr@ukr.net
6.6. Тел. (04745) 60254, e-mail: rada0406l582@meta.ua

6.7. Тел. (0474s) 6-1 8-74, e-mail: mankivka_selrada@ukr,net
6.8. Тел. (09s) 7193 l49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail,com,

веб-сайт: ivankivska. grоmаdа.оrg.ча

6.9. Тел. м73 l 3-и-9 l, e-mail : talnivska. grоmаdа,оrg,uа

6.10. Тел. (о47 41)61 l45, бl 14l, e-mail: vukoncomOl6@ukr,net

6.1l, Тел. (04'741) 95-43l, 097-001-14-6l, e-mail:

bashtechki@uk,net
6. l 2. Тел. (-04744) 9 6222, e,mail : dmutrushku_cnap@ukr, net

7.1. Тел. (04746) 25l l 8, e-mail: спар-mопtеg@чkr,пеt, веб-саtйт:

monastyrysche. gromada.org. ua
33-07-0l , тел./

Вб вiд 06.12.2022
С i Jorra, О*r.r, Мr*оп.'Рйб , 
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спар_сhеrkаsу@чkr. net

i]Iт."iо+ii|зо-з з_з t, e-mail: rpol@i, ua, веб-сайт r-pol,ck,uar

B.J. T.n. iоцт i1 з lз,вчz, (063 ) 479- l 7_-l 6, e_mail

БЫ..".рой.пеt, веб-сайт:httр: leskivska-gromada,gov,ua
-в.+- 

Т*. tоiz 2) з4а6-98, e-mail: sagunivskarada@ukr,net,

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

вЗ. T.n. (о472)зооsЗZ, i,mail: stepanki,rada@ukr,net л .

i.;. i;;. io+zi 58662З, 586392, e-mail : tsnap-sloboda@ukr,net

;.?. i;;. io+Tzi з40222,34032 l, e-mail: Ьчdгаdа@чkr,плеt 
.

в.в. T.n. io+Tzi 30-2 l -06, з0-2 5_40, e-mail: moshnuSR@ukr,net

q. i . T.n. iодтзzl 6|'18'7,e-mail: cnapkam@uk,net, веб-сайт

https : //kammiskada. gov. ua

S.Z. T.n. (о4,7 з2) g84 42, e-mai l : myh_si lrаdа@ukr, net

9.3. Тел. iодzзо) 3_17-78, e,mail: kaniv_chap@ukr,net

9.4. Тел. iоцzзо) 964,24, e-mail : stepanci_otg_cnap@ukr, net,,

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

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

l q.i. Т.r. iОЦТЗОi 9З224,е-mаil: silradaliplava@gmail,com, веб-

l сайт http://liplyavska.gromada,org,ua

l q.z. T.n. (047j3) 4-2з-'7з,е-mаil: dozvilniy@ukr,net

| Я.В, Т*. iОцzзЗi 93 Цz,e-mail: balaklea_s_r@ukr,net , веб-

l сайп: www.balakleivskaotg.org. ua

l s.9. т*. (м73 3 ) 9_53 _47; е-rпаil cnap,rotrnistrivka@grnail,colrt

l веб-сайт: rotmistrivka-gromada,gov,ua
l S.tO. T.n. (096) 67499j1, e-mail: ternivkacnap@gmail,com,

l офiцiйний сайт: https://ternotg,org,ua

l q.-r i. T.n. (04733) 'jlslt,e,mail: berez,sekretar@gmail,com

l ;.ir. Т.". iО+zЗОl 2-8'7-;8,e-mail: Chygyryn_mrada@ukr,net, веб-

сайт: chigirinskaotg.org.ua
9.13. Тел. (047З0) j!-3-1l e-mail: mdsr2O l S@ukr.net

Нормативнi кгиr якими регламентусться надання аДмlнlстра]_иl,нUl llUYlJl r! _ "_ ____

4. Закони Yl раТни
Стаття 38 Закону Украlни (llpo лержавн

@ l77 порялку ведення !,ержавного

земельного кадастру, затвердженого постановою Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтн я 2012 р, N l05 l

Гоrпорrо*.*rя Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб травня

ZOi+ р Nл 523-р к,Щеякi питання надання адмiнiстратlивних

послуi органiв виконавчот влади через ценФи надання

адмiнiстративних послуг> 
-

э. Акти Кабiнету Мir icTpiB УкраТни

6. Акти центра.пьних ol
влад

ганiв виконавчот

1 Акти мiсцевих орг
влади/органiв

самовряд

tHiB виконавчоТ
мiсцевого
/вання

Умови отрима ння адм

8. пiдстава дlя
адмiнiстратив

)держання
+оI послуги

Заява про надання вlдомостеи з

кадастру

9. Вичерпний пере.:

необхiдних дл
алмiнiстративноТ t

вимоги

iK документiв,
l отримання
ослуги, а також
[о них

l. ЗаЯва пРо наДання ВlДомоСтеи з лgрлаБпulч Jglvl',JlDпv|v 
I

кадасту за формою, встановленою Порялком u,o,t,_:] 
l

[,ержавного земельного кадастру, затверджениу no,11"o.1o: 
l

Rubin.ry MiHicTpiB УкраТни вiд 17 жовтня 2012 р, Nч l05l 
]

(форма заяви додасться)*
2. Документ, що пiдтверджу€ оплату послуг з надання 

"11у_],
щержавного земельного кадасту про землi в межах територll

адмiнiсФативно-територiальних один_иць (або iнфсlрмаLtiя

i;-;i.Й *ur.*y) про сплату збору (внесення плати) в буль-

я*iП qop"i, наданi суб'ектом звернення)

3:'д"Ый, який пiлrr.рл*у. повноваження дiяти вi,ц iMeHi

заяцника (у разi подання заяви уповноваженою заявникоIlt

о***, Mr*on.'9rР

ГУ Держrеокадатру y Черкасьхiй областa
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oci0оою Папч ьного

10. Порядок та спосiб пода

необхiдних дJlя о

адмiнiстративно

lня документiв,

римання
послуги

3аЯВа ПРО НаДаннrt tslлuмuь lLIl J лчулrчуl,ч, * 
l

кадасФу у паперовiй формi з доданими документами пода€,гься 
]

заявником або уповноiч*,"оо ним осоьою особисто або

надсилаеться рекомендованим листом з описом вкладеннjr та

повiдомленням про вручення або в електроннiй формi

засобами телекомунiкацiйного зв'язку з використанням

an"*rpon"o.o пiлпису, що базусться на квалiфiкованому

сертифiкатi електронного пiдпису, чи iнrrtого rшьтернатив]ного

,.i"ОУ електронноТ iлентифiкачiТ особи через Публiчну

*члчфо"у карту або з використанням Сдиного державного

вебпорталУ електронниХ послуг, у томУ числi через веб-стор,iнку

Держгеокадастру
V 

'разi 
подання заяви органом державноТ вла11, :,pji:y

мiсцевого самоврядування у заявi зазначаються пlдстави

*uour"" вiдповiдноТ iнформачiТ з посиланням на норму зhтtону,

яка передбачае право вiдповiдного органу запитувати таку

iнформЬчiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з якою виникла

поФъба в отриманнi iнформачiт, Така заява розглядастъ,ся у

позачерговому порядку 
-_@ звернення органiв виконавчот Rлади

| ,u op.u"i, мiсцевЪго самоврядування - безоплатна)1l. Платнiсть (безоплаr

адмiнiстративн
licTb) надання
lT послуги

У разi шаmносmt: _ _ ___. ______::_

l1.1 Нормативно-правовi
яких стягуетl

tкти, на пiдставi
Jя плата

Стаття 4l Закону Украlни ((llpo лgр}кабни

l|.2. Розмiр та порядок I

(алмiнiстративного :

адмiнiстративl

несення плати
бору) за платну

у послугу

llýa)

)озмiр плати за надання послуl,и - U,Uu PUJlvllyJ ",,"",; 
l

лiнiмуму для працездатних осiб, встановленого закочо,y_ 
1: l l

liчня календарного року, в якому нада€ться вlдповlдна 
l

tдмiнiстративна послуга л_л l

эплата послуги здiйсшоеться шляхом. попереднього 
i

перерахування коштiв через банки таlабо вiддiлення 
1"_ul]_::::: l

l"i"з*у;'пiдrвердженЕям оплати послуги е платiжне o"ry:,_Ti 
l

або квитанцiя з вiдмiткою банку чи вiддiлення поштового

,"Ъ.-у С"О" iнформачiя (реквiзити гlлатежу) про сплаry збору

i;";;; -u*) в буль-якiй формi, наданi суб'ектом

звернення)
Onnuru noany. здiйснюеться з ypaxyBaн}UrM вимог ilaKoHy

'-p;i;" 

uПро nnuri*Hi системи та переказrсоштiв в YKpaTHi>

у разi подання заяви в електроннiй формi зас:обами

телекомунiкацiйного зв'язку з використанням електрOнного

nion".y, що базусться Ъч квалiфiкованому сертифiкатi

;;;Й;"".о пiдпису, чи iншого аJIьтернативного зас<rбу

.п.*Йо"поТ iлентифiкаuiТ особи, у тому числi через nl9j^r:"l

кадастрову карту, оплата послуг за надання вlдомоl;теи з

,Щержавного земел ьного кадастру здi йс н юеться iз застосува н н я м

електронних платlжних засобiв вiдповiдно до Закону

чffi" ''Про платiжнi системи та переказ коштiв в YKpitTHi" за,

допомогою програмного забезпечення !,ерхавного земеlльногс,

11.3 Розрахунковий рах
пла

нок дIя внесення
:и

1.1. УК у. м. ЧеркасаЮЧеркааwzzчzJuч, о,177о, JovJ r IJ\" 
l

UА54899998033410987902'l02З002 l

i.r.rvкуЧерк.обл./Звенигор.р-rr/22012500,2649066,14, 
l

UA058999980334 1 79879027023 l 00

i,э. yiy M.BaryTiHoMyЛaTyTiHe l22ol25o0, 3677 l 5 3 8, 899)998,

UA53 8999980334 l l 9879027023005

iз. ук у Звен.р-н/отг с.Шевченков/220 l 2500, з,7 864,1 24,

UA968999980334 l 2987902,702з67 |

iз.-iуi у Черк.обл./тг смт KaTep/220l2500, 37930566,

UA8689999803 34 l 39s7902,1 023,7 39

2.5. гуК у Черк.обл./тг M.Kopc/220l2500, 37930566,

о*.rr, мп*оп.i?йб

ly ДержrеокФастру у Черкаькiй облатi
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тАz s 8rФ9soзя | 69 81 9о27 02з,7 4 l

i.b. УК у Корс-Шевч.р-нКор-I I leB,p/220 l 2 500 ; 367'l'7 264,

s9999 s,'UА5Ъ 89999 803 3 4 l 4981 9021 02з240

i. z. vK у Кор,Шевч.р/отг с.Селищ е 1220 12500, з 420,7 20 |,

UA54 89999803 34 l 99 8790 2,1 02з 64з

z. в. ук у Лисян.р-rr/отг с.Бужанк al220 12500, 36,1,1 7 8| 4,

UA l 28999980334 1 5987902,1 02з68з
i.g. гук у Черк.обл./тг с.Лисянка/22012500, з1930566,

UA84 s9999 s03 34 l 99 87902,7 023 685

z.ro. ук у Шпол.р-н/отг м.Шпола/220l2500, 3803l276, 899!)98,

UA6689999803 34 l 09879021 02з 659

'.ii. 'к 
у Шпол.р,н/отг c.MaTyciB/22Ol2500, 3803l276, 899998,

UA l 889999803 34 l 69879021 02365,|

2.12УКу Шпол.р-н/отг
с.Лип'янка/220 l 2500, 7 l 2578400 l, 26з2з522,

UA9489999803 34 l 29879021 02з,7 0,7

i.lз. гук у Черкаськiй обл,/ Тг смт Срки/ 220l2500,379з0566,

UA7089999803 34 l 5987902,1 02з609

i. r ГУК у Черк. обл./тг. м. Горолище 122012500,0440766l,

s99998. UA8iJ8999980334 t l 987902,1 02з1 зз

| з.z. уку Гор.р-н/отг с.Вiльшана/220l2500, з6,7720,72,

UАз з 89999803 34 l 7987902,1 02з 66з

з.з. гук у Черк.обл./тг с.МлiТв/220l2500, 379305б6, UA
l 78999980334 l 0987900002362 l
ц.r.здксУкУ(ЕАП)/Золотоноша/22012500,з6,174284,89ý)998,
UA2 8 89999 803 34 l 59 879027 023 001

4.2, МФО 82Оl'l2,еДРПОУ 2б358880, р/р
g,l 82о |,l 20з 44270002000047 l 00

4.з. гук у Черк.обл./тг с.Новодмlл/220l2500, 379305б6,

UA27 89999803 з4 l 2987902,7 0231 49

4.4. гук у Черк.обл./тг с.Пiщане/220l2500, 379з0566,

UA l 98999980334 l 5987902,7 023,1 5 1

4.5. гук у Черк.обл./тг смт ,Щрабiв220l2500, з7930566,

UA848999980334 l 7987902,7 02з7 1 5

4.6. гук у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/220l2500, з4238349,

U А8 l 8999980334 l l 987902,7 023665

4.7. гук у Черк.обл./тг смт Шрамrс/220l2500, з4238355,

UАз 289999803 34 l 89879027 0237 63

4.8. гук у Черк.обл./тг с.Вознесен/22012500, з79з0566,

UA868999980334 l 79879000023729
4.9. гук у Черк.обл./тг с.Зорiвка/22090l00, 37930566,

I JА9з s9999803 l 40 l 0537000023629

l i.i.-iyi у Черк.обл./тг смт Чорноб/22012500, з,79з0566, в99998

l uдszвqqgq8oз з4 l 49879 02,7 02з,l 6|

5.2. уК у Чорн.р-н/отг с.IрклiТв/220 l 2500, з 6,1 82468, 899998,

UA43 89999 sOз 34 1 2987902,1 02з 65 5

6. l. Уманське/УК/Умань 122012500, з7960695, 899998,

UА4489999803з4 l 598790270230 1 0

6.2. Уман.УIOотг с.Ладиж gнка/22012500, з7960695,

UA2 5 89999 80 з з4 l 89 8?90 2,7 023 69 5

6.3. гук у Черк.обл./тг с.Паланка/220l2500, 37930566,

UA2089999s03 34 l 49879021 02з 65 l
б.4. гук у Черк.обл./тг смт Буки/220l2500,25659163,
UA05 8999980334 l 3987902,1 023645

6.5. гук у Черк.обл./тг смт.Бабанкаi220 l 2500, 044l0278,

UA84820 l 72034420000 l 000 l

6.6. гук у Черк.обл./тг м.Христин 1220|2500,379з0566,

UAl 78999980334 1 7987902102з,7 51

i.z. гук у Черк.обл./тг смт Маньк/22012500, з,7930566,

UA2989999 803 34 l 09879021 023,1 4з

J.в. ук у Маньк.р-н/отг с.Iваньки/ 22о |25о0, 3 798 l 920, 899998,

UA778999980334 l 7987902,7 02з647
у Черкаськiй областi

86 вiд 06.12.2022
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Cq. УК у Та.тlьн.рrr/отг. м. TallbHe1220|2500,36780083, 89999В,

UA85 8999980334 l 6987902,7 02з бl 5

б.l0. ГУК у Черк.обл./тг м.Жашкiв/220l2500, 37930566,

U А9889999803 34 l 9987902,7 023 62,|

6. 1 l. ГУК у Черк.обл./тг с.Баштечки1220l.2500, 37930566,
UA4889999803 34 l 898790000237 l 9

6, l2. Виконавчий KoMiTeT .Щ,митруrшкiвськоТ сiльськоТ рали
Код еДРПОУ 044 | 0344, UA l2820l '120З44220001000l l 'l706 tl

ДКСУ м, КиТв МФО 820172
7.1. ГУК у Черк.обл./тг м.Монастир/22012500, З"1930566,

UA048999980334 l 4987902,7 02з,l 45

8.1. УК у. м. ЧеркасахДеркаси12202500, 899998, 380З l l50,
UA5489999803 з4 l 0987902,7 02з002
8.2. УК у м.Черкасах/отг с.Р.Полян/220|2500, З803l l50 ,

899998, UA488999980334 l69879027 02з699
8.3 . УК у м.Черкасах/отг с.Леськl.t/2201 2500, 3 80З l l 50 , 899998,

U А73 89999803 34 l 2987902,7 02з 69,7

8.4. УК у м.Черкасах/отг c.CaryHiB/22O12500, 3803l l50, 899998,
UA 758999980334 l298790000237 l l
8.5. ГУК у Черк.обл./тг с.Степанк/220l2500, З7930566, 89999)8,

U А92 89999 803 34 l 89 87902,1 023 65з
8,6. ГУК у Черк.обл./тг с.Ч.Слобо.ц/220l2500, 37930566, 899998,

UA9689999803 з4 l 0987902,7 023,7 0 l
8.7. ГУК у Черк.обл,/тг с.Булише/220l2500, З7930566, 899998,

UA25 8999980зз4 l 6987902,1 02з725
8.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Мошни/220l2500, 04408809,

UA768999980334 l 8987902,1 02з1 4,7

9.1 . ГУК у Черк.обл./тг м.Кам'ян/220l2500, 37930566,

UA4 l 8999980334 l 69879027 02363 l
9.2. ГУК у Черк.обл./тг с.МихайIл/220l2500, З19З0566,

UA8 9 89999 803 34 l 09 8 79027 02з бзз
9.3. Канiв.УЮКанiвський p-Hl220 12500, 3 80485 57, 899998,

UАб5 89999 803 34 l 79 8 79027 02з l 84
9.4. Канiв.УIОотг с. Степан цil 220 l 2500, 3 804 85 5 7, 8 99998,

UАз 9 89999 803 з4 1 89 879021 02з бз7
9.5. ГУК у Черк.обл./тг с.Бобришя/220l2500, 044l08l2,
UA228999980334 1 0987902702з6,1 5

9.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Лiпляве/220l2500, 37930566,

UАб4 89999803 3 4 l 49 8 7902,1 02з бз 5

9.7. УIUСмiла З8029906, ГУДКСУ у Черкаськiй обл.899998,
220 12500 UAO3 89999803з4 l 99879027 02з009
9.8. Смiл.УК/отг с.Балакл ея122О1250Ц 38029906,казначейство

| У*раТни, UА35S999980334lЗ987902'702ЗбS7

| Я.Я. С" iл.vК/отг с. Ротм icTpi вка/220 l 2500, 3 8029906,
l t JА288999980з34 l 1987902,1 02з649

| Я.tО. C"inrHcbKe УК/отг с. TepHiBKa/220l2500, СДРПОУ
| звоzgqос, р/р uA 758999980зз4l0987902702з69 l

| Я. t t. ГУК у Черк.обл./тг с.Березняlс/220l2500, З'7930566,

l uд tовqqgg80зз4 l 7987902702з689

l Я. t Z. УК у Чигир. р-н/отг м. Чигирин/22012500,899998,
l зоzвз l94. UA 468999980зз4l8987902702з705|,
| 0. tЗ. VK у Чигир.р-rr/отг с.Медведiв/220|2500, З6783l94,
l uдz t вqgqg8oзз4 l 4987902702з,70з

12. Строк надання адм
послуг

нiстративноТ
l

Протягом 10 робочих днiв з дня peccTpauiT вiдповiдноТ заяви у
територiальному органi,Щержгеокаластру

l3. Перелiк пiдстав для Bi

адмiнiстративн<
цмови у наданнi
,Т послуги

гу Депхrеокалz

l. У [ержавному земельному ка,частрi вiдсутнi запит,уванi

вiдомостi
2. Iз заявою про надання вiдомостей з ,Щ,ерхавного земельного
кадастру звернулася ненаJIежна особа (право на отримання

витягу з ,щержавного земельного кадасту про землi в межах

територiТ адмiнiстративно-територiальних одиниць надано

тоDвtl&il&;,iд&пжавноТ влади" органам мiсцевого самоврядуЕання

о*r.r. Mn*onr'9dP , 
llll l!l l пl lllllшllllllllllll lllll lll lll lllll



i;-#,,#Ъ'l]irrЪоо*r, *,"":т::у дiяти вiД iПЛеНt

.-"""*u, в iлсут н i сть ffi 
"Ъ*,ч, .59 " 

itT:.:l##;жfi 
, 1,jilЁ;

;;;;-;;ry (або iнформацlт.(1;::1т,."_оном (заява, не

;J"}ffir,ffi; Ж.й,"-.йпоь."им законом (заява, не

;Ж1;:l}."";ъ;,;ffi;;;,i *Jou",ii вiдомостей з !,ержав ногоРезультат надання адмiнiстративноt

й-."о"отриманItявiдповiдi

,.".п"Ъо.о кадасцу 
"?":д""_1___|
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""'n'"o'ono"""'u' ;;;;;l;Б;Б *;;;;iorn* землi в *,T:i
Витяг з !,ержавного :

територiт aлMiHic*aiБii::::T'TilLX",. o"TiH:-",, ;Т

нжжн"llь"".йнним листом з описом вкладення та

;ЪО"1;;l';. 
" " 

;Т;';ffi ;;;' у 
" 
J^"",i i в iлlуlсте И з .Ц,еРЖа' Н О ГО

земельного кадастру "чййпчо,о,я 
заявниковi в електр,о,ннtи

формi засобu"" "п,*ilнiка.цiйного. 
,л"^:,*, на вказа,ну у

зверненнi адресу ,n,*,p6""oT пошти_або з використанням

единого державного u,Ёпор,-у електронних послуг, у тому

числi через ",O-"oli"*y' 
,Ц,ержгеокадастру, 

за бажанням

заявника видаються 
''у 

iч",ро,iй ф:lу] центром на,дання

адмiнiсФативних no,iy,'-о,Ь9.r1::.. 1"т#х" :1.^;;HH
повiдомленням

Додаток
?о Тrповоi iнформачiйноi картки
'Йiri.rр-ивноi послуги з надання
-Jдомо.i.И 

з .I[ержавного земельного

*Й*rру у формi витягiв з,Щержавного

земельного кадастру проземлi в межах

адмiнiстративно-територiатlьних 
одиниць

;ffi;БЙ"е,",юБкадаиру)

"'iй"йрi"йбййбЫ 
осо0")

С"дtr Бй""л,еЕйi;Ъ номер паспорта

;дr'rББffiй "р"й,"тг, 
номсра)

,-*u auapnynac, iз заявою

Бб-r."*, Б;й;,л,й повнов,Dкення дlяти

Бi iменi особи)

СББ,rр"Й*Йб,*"оi особи /

0.6
Сiроштан 0хвна Микопаiвна

ГУ Дерlкrеохадатру у Чорхаськiй областi

86 вiд 06,12.2022
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(номер контактного телефону)

зАявА
про надапня вiдомостей з [ержавного земельного кадастру

Вiдповiдно до Закону Украiни "Про Щержавний земельний кадастр" та Поря:tку

ведення .щержавного земельного кадастру прошу надати :

g tsитяг з Державного
земельного кадастру
про: П державний корлон Украiни

И землi в межах територiТ адмiнiстративно-територiальноi
одиницi
П землi в межах територiй територiальних громад
П обмежеrIня у використаннi земель

П у тому числi з посиланням на документи, на пiдставi
яких вiдомостi про обмеження у використаннi земель
внесенi,цо,Щержавного земельного кадастру

П мелiоративну мережу, складову частину мелiоративноi
мережi

П земельну лiлянку з:

П вiдомостями про речовi права на земельну лiлянку,
iх обтяження, одержаними в порядку iнформаuiйноТ
взасмодiТ з ffержавного ре€стру речових I]paB на нерухоме

. 
*uО"О'Д'"Х|fiоiо.r""" 

про дiлянки н&др, наданi у
користування вiдповiдно до спецiаJIьних дозволiв на
користування надрами та aKTiB про надання
гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку
iнформацiйноi взаемодiТ мiж,Щержавним земельним
кадастром,,ЩержгеонадраN,Iи та .Щержпрачi ;

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

П yciMa вiдомостями, внесеними до Поземельноi
книги, KpiM вiдомостей про речовi права на земельну

дi:rянку, що виникли пiсля l сiчня 2013 р., а також з:

П вiдомостями про дiлянки нпдр, наданi у
користування вiдповiдно до спецiа_пьних дозволiв на

користування надрами та aKTiB про надання
гiрltичих вiдводiв, одержаними в порядку
iнформачiйноi взаемодii мiж,Щержавним земельним
кадастром,,Щержгеонадрами та .Щержпрачi ;

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

П видачу державного акта на право власностi на земельну

дiлянку новому власнику земельноi дiлянки
п довiдку, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територii); 

..

п викопiювання з картографiчноi основи,щержавного земельного кадастру, кадастрово1

карти (плану);
п копiю документа, що створюеться пiд час ведення,щержавного земельного кадастру;
П витяг з документаЩержавного земельного кадастру;
П ловiлку про наявнiсть та роФдip.,аямý,{tчц.9ътfr:;l1т (паю);

86 вiд 06"l2.2022
Clpo,|,rr,. о**r, Mn*onrl9rP , 
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п
вл

цi
п

liдку про наявнiсть
icTb земельноi дiля
вого призначення (

liдку про осiб, якi о
авному земельном)
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у .щержавному земельному кадастрi вiдомостей про одержання
,ки у межах норм безоплатноi приватизацii за певним видом ii
зикористання);
тримали доступ до iнформацii про суб'скта речового права у
,кадастрi.

Вiдо
про:

\,tocT1 власникa

дiлянки
особу;
спадкосI
юридичI
особу, в
обмежеr
особу

/ користувача земельноi
бо уповноважену ним

щя/ правонасryпника (лля

:их осiб);
iHTepecax якоТ встановлено
ня, або уповноважену нею

орган державноТ влади / орган
мiсцевого самоврядування;

розробника документацii iз
землеустрою/суб' скта оцiночноi
дiяльностi вiдповiдно до cTaTTi 6

Закону УкраiЪи "Про оцiнку
земель";
HoTapiyca

Прi:
фiзл

вище, власне iм'я, I

чнот особи / наймен
о батьковi за (наявностi)

/вання юридичноI особи

Под

фiзл
перl

лтковий номер / сер
чноi особи, яка чер(

конання вiдмовила

я та номер паспорта
з своi релiгiйнi
я вiд прийняття Hoмepq

Mic
Micr

Ie проживання фiзи
езнаходження юриl

rHoT особи /

ичноi особи
Рек
(на
тад
iMel

llзити документа, щ
ва, номер та серiя д,

)кумента, що посвi]
i особи (для уповнс

l посвiдчуе особу зzulвника
|кумента, дата його видачi),
чуе повноваження дiяти вiд
важёноi особи)

Пiд
пос
вiдl
Micl
iнф
яко

)тави для надання в

шанням на норму зl

овiдного органу деI

tевого самоврядува]
lрмацiю, а також ре
о виникла потреба l

дповiдноi iнформачii з

кону, яка передбачас право
жавноi влади або органу
ня запитувати таку
свiзити справи, у зв'язку з

отриманнi iнформацii

Вiдомостi про оС

,MocTi:

ект,щержавного земельного ц4дестр}, стосовно якого

Даl l про земельну дlля tKy

Mil це розташування зе дельноТ дiлянки
Ка; астровий номер зеIч sльноi дiлянки (за наявностi)

Даl
Kal

,i про iнший об'ект
tстру, стосовно яко

Jержавного земельного 
.,о запитуються вlдомостl

Вiдомостi про д(

эовно якого запитуI
кумент та/або I}итяг з документа .щержавного земельного

lться вiдомостi:

Да
ро:
ст(

ri про тип (назву), н

дiлу або перелiк ро:
оiнки документу, з

)мер, дату ресстрацl1, назву

дiлiв, назву або номер
tкого замовляеться копiя

п

.Що заяви/запиту

тiя докушлента, ц
ri

н Окина Mn*onr8*6

одаються:

посвiдчуе П документ, який пiдтверджус повноваження

дiяти вiд iMeHi зшIвника
гу Дерхгоокадатру у Чвркаськiй областi

86 вИ 06.12.2022, 
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про оплату
вiдомостей з

ьного кадастру;

Iнформаuiю про
надати:

iншiй формi

ис заrIвника

@а ная-вностi)

подання заяви

Сiрощта н О*са*а Ми *ола]?,iа(

96

(у разi подання заяви уповноваженою особою

заявника);
П доручення власника (корисry_в_ача) або

"uOyiuuu 
права на земельну дlлянку на

отримання вtдомостей з Щержавного земельного

КаДаСТРУ. . l _л_.: 
,. :т

стан формуванн"Ъr'"iуZоовiдки/викопiювання/ 
засвiдченоl к:оп1l

паперовiй формi
електроннiй формi

ii заяви

"чдчrur" 
вiдомостi з .Щержавного

:
ТЙписБоби, уповноважено[ надавати

вiдомостi з .Щержавного земельного

кАрткА АдIчIIшст рАтивцоiц9 9.+1ж

ГУ Дерхrgокадастру у Чврктьхiй областi
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- 

llll шl l lll lшllllllllllllllll lшll ll| lll lllll



пDавл

97

кдддщrу
(ншва а.шмiнiстративноi послуги)

2Уп влrнн

областi
JYs3Y

ськlи
ль

них п

Голов

пDавлiцtня

rння

г Головн,Oго

Уп
б.

9. Се

8.

ькiй областi
ня MlHl г Голо ппавлiння

ння

Голов

скга надання

1.1. Щентр надання алмiнiстративних послуг м. Черкаси.

2.1. Щентр наданюI адмiнiстратив}lих послуг виконавчого
KoMiTery ЗвенигородськоТ MicbKoT ради.
2.2. l-[екгр надання алмiнiстративних послуг В иконавчого
KoMiTery Ваryтiнськоi MicbKoT рали.
2.3. Щентр над(ання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery Шевченкiвськоi сiльськоТ ради.
2.4. I-\eHTp надання адм i нiстративних послуг Катери ноп iл ьсъ,коТ

селищноТ ради.
2.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг Корсунь-
ШевченкiвськоТ м icbKoT рали.
2.6. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery НабутiвськоТ сiльськоТ рали Корсунь-Шевченкiвського

району.
2.7. Щеrпр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTery СелищенськоТ сiльськоТ ради.
2.8. Щентр надання адмiнiстративншх послуг виконавчого

KoMiTery Бужанськоi сiльськоТ ради Лисянського району.
2.9. Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛисянськоТ селищноi ради.
2. l 0. l.(errTp надання алмiнiстративних послуг ШполянськоТ

MicbKoi ради об'еднаноТ територiшtьноТ громади.

2.1 t. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy MaryciBcbKoT сiльськоТ рал,и.
2. l 2. Щентр надання алмiнiстратив HI,tx послуг Л ип' я нськоТ

сiльськоТ об' еднаноТ територiальноТ громади.

2,13. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery €ркiвськоТ селищноТ ради.
3,1. I-[eHTp надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ГородищенськоТ MicbKoT ради.
3.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy ВiльшанськоТ селищноТ ради.
3.3. Щентр надання алмiнiстративних послуг Млiiвськот
сiльськоТ рапи Черкаського району.
4.1. I-IeHTP надання адмiнiстративних послуг у MicTi

l Золотоноша.
I

| 4.2. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Гельмязiвськоi сiльськоТ

86 вh 06,12.2022
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цз t+"rp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery НоводмитiвськоТ сiльськоТ рали,

4.4. Щентр наданшl адмiнiсФативних послуг виконавчого

KoMiTery ПiщанськоТ сiльськоТ ради,
4.5. Щентр надання адмi нiстративних послуг,ЩрабiвськоТ

селищноТ ради.
4.6. Щентр надання алм iнiстративних послуг Вели KoxyTipcbKoT

сiльськоi ради.
4.7. [_(eHTp надання адмiнiстративних послуг

KoMiTeTy ШрамкiвськоТ сiльськоТ рали,
4.8. t{eHTp наданнrl адмiнiстративних послуг

сiльськоТ рапи.
4.9. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЗорiвськоТ сiльськоТ ради,
5. l . I-\eHTp надання алмiнiстративних послуг Чорнобаiвськоii

селищноfради
5.2. I-\eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

органу Iрк.пiТвськоТ сiльськоi ради
o.t. Цент надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy УманськоI MicbKoT ради.
6.2. Цент надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery ЛадиженськоТ сiльськоi рали,
6, 3. I-[eHTp надання адм i нiстративних послуг ви конавчого

KoMiTeTy ПаланськоТ сiл ьськоТ рали,
6.4. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БушькоТ селищноТ рали.
6.5. I_[eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy БабанськоТ селищноТ ради,
6.6. I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг в иконавчого

KoMiTery ХристинiвськоТ MicbKoT ради,

6.7. I]eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy MaHbKiBcbKoi селищноТ ради,

6.8. t{eHTp наданн,l адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery IBaHbKiBcbKoi сiльськоТ рали,
6.9. [{eHTp надання адмiнiстратrвних послуг апарату управiлlння

ТальнiвсiкоТ мiськоi ради та ii. виконавчого KoMiTery,

6.10. Щентр надання адмiнiстативних послуг виконавчого

KoMiTeTy ЖашкiвськоТ MicbKoT рали,
6.1 l. Щентр надання апмiнiстративних послуг виконавчого

, KoMiTery БаштечкiвськоТ сiльськоI ради,

6.12. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчогс|

KoMiTery Щм итрушкiвськоТ сiльськоТ рали,

7. l. [{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy МонастиришенськоТ MicbKoT рапи,
8.1. I-\eHTp надання адмiнiстративних послуг м, Черкаси,

8.2. Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTeTy Руськополянськоi сiльськоТ рали,
8.3, Щентр надання алмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Леськiвськоi сiльськоТ ради,
8.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery CaryHiBcbKoT сiльськоi ради,
8.5. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery СтепанкiвськоТ сiльськоТ ради,
8.6. Щентр наданнrI адмiнiстративних послуг

ЧервонослобiдськоТ сiльськоТ ради,
8.7. Щентр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery БудещанськоТ сiльськоТ ради,

8.8. L{eHTp надан}Ut адмiнiстративних послуг виконавчогo

KoMiTery МошнiвськоТ сiльськоТ рали,
9. l . [{eHTp надан ня адмiнiстративних послуг виконавчогсl

KoMiTeTy Кам'янськоТ MicbKoT рал.и,

9.2. Щентр надання адмiнiстративних посл

виконавчого

вознесенськот

у
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2.1. 2о2оо,Черкаська область, м. Звенигородка, вул, Сошенка

IBaHa,47.
2.2.2о25о,Черкаська область, м. Ватугiне, пр-кт, ,Щружби 8

2,3. 2о2|4,Черкаська область, Звенигородського району, с,

Шевченкове, Провулок Пирогова, 2.

4.2. 2050l, Черкаська область, смт, Катеринопiль, вул, Семена

Гризла, 12,

2',5. lg402,Черкаська область, м, Корсунь-Шевченкiвський,

вул. Шевченка,42.
i.B. tgцzs,Черкаська область, Черкаський район, с, Набутiв,

вул. Щентрал ьна, l 90/ l .

2'.,7. lg44з, Черкаська область, Звенигоро.чський район, с,

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

Бужанка, вул. Щентральна, l9.
z.g. tgзоо, Черкаська область, смт, Лисянка, пл, Миру, 30,

2,10, 2060з, Черкаська область, м. Шпола, вул, Лозуватська, 59,

2.1 1.2063l, Черкаська область, Звенигородський район, с,

MaryciB, вул. Кравченка, 7.

2.12-. 2о65о,Черкаська область, Звенигородський район, с,

Лип'янка, вул,Iвана Гончара, l/a.

2,13. 20505; Черкаська область, смт. ерки, 3венигородськtлй р-

н., вул. В. Чорновола 2.

3.1. j9502, Черкаська область, м. Горопище, вул, Грушевського,

l l.
з,2, lg 52з, Черкаська область, Зве нигородськи й райо н, с м т

Вiльшана, вул. Шевченка, l90.
3.3. l95l l, iеркаська область, Черкаський район, с, МлiТв, вул,

.Щанила Кушнiра, 67.

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

Незалежностi. l5.
4.2. |g,l|5,Черкаська область, Золотонiський район, с,

Гельмязiв, вул. L{ентральна, l.
4,3. |9,7з4,Черкаська область, Золотонiський район, с, Нова

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

ц.ц. lglzз,Черкаська область, Золотонiський район, с, Пiщане,

вул. Шеремета Руслана, 98А.
4.5. l980l,

86 вiд 06.12.2022
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сiльськоТ ради.
9.3. I-[eHTp надання алмi нiстративних послуг виконавчого

KoMiTery KaHiBcbKoT мiськоi рали

9.4. Щентр надання адмiнiстративних послуг Степанецькот

сiльськоi ради об' еднаноi територiа,тrьнот громади,

9.5. Щекгр надання адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery БобриuькоТ сiльськоi ради,
9.б. I-\eHTp Еадання адмiнiстативних посJryг ЛiплявськоТ

сiльськоi ради,
9.7. Центр наданЕя адмiнiстративних послуг виконавчого

KoMiTery Смiлянськоi MicbKoT рали,
9.8. Цент наданЕя адмiнiстативних послуг виконавчого

KoMiTery БалаклеiЪськоТ сiльськоТ ради,
9.9. I-[eHTp надання адмiнiстративних послуг PoTMicTpiBcbKoT

сiльськоТ ради.
9.10. Центр надання а.шмiнiстративних послуг TepHiBcbKoT

сiльськоТ рали,
9. 1 l, t{eHTP наданнЯ алмiнiстративних послуг Березнякiвсьt,;оТ

| сiльськоТ рали
9. l 2. Щентр надання адм iнiстативних послуг Чигиринсько'ii

MicbKoi рали.
9. 1 3. Щентр надання адмiнiстативних послуг Медведiвськсlт

Мiсцезнаходження центру надання

адмiнiстративноТ пос,гryги

, 
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4.6. l9854, Черкаська область, Золотонiський район, с. Велиlмй
XyTip, вул. Куничi, l0
4.7. 198|2, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Шрамкiвка, вул. Неза.гlежностi, l 6.

4.8. l974l, Черкаська область, Золотонiський район, с.

Вознесенське, вул. Щентрапьна, 2 l.
4.9.1974О, Чсркаська область, Золотонiський район, с. Зорiвrка,

вул. Шевченка,45
5,1. l9900, Черкаська область, смт. Чорнобай, вул, Щен,грапьна,
l52.
5.2. l9950, Черкаська область, Золотонiський район, с. lрк.пiiв,

вул. Соборностi,2.
б.l. 20300, Черкаська область, м, Умань, вул. Горького,З216,
6.2.20З82, Черкаська область, Уманський район, с, Ладижинка,
вул. Шкiльна,2.
б.3. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 35al"

6.4. 20l 14, Черкаська область, Уманський район, смт. Буки, lвул.

Щентральна,28.
б.5.2035l, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанlка,

вул. Соборна,30.
6.6.20001, Черкаська область, м. Христинiвка, вул. Соборна,30.
6.7. 20l00, Черкаська область, смт. MaHbKiBKa, вул. Шевченliа, 9.

б.8.20l32, Черкаська область, Уманський район, с. Iваньки, вул.

Iгоря Щербини,35,
б.9.2040l, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, l5.
6.10. l920l, Черкаська область, м. Жашкiв, вул, Захисникiв
УкраТни, 19.

6.1l, 19222, Черкаська область, Уманський район, с. Баштечки,

вул. Миру,8,
6.|2,20ЗЗ2, Черкаська область, Уманський район, с.

,Щмшрушки, вул. Петропавлiвська, 1 9

7.1. l9l0l, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Жовтнrgва,

l.
8.1. 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовiсна, l70.
8.2. 19602,Черкаська область, Черкаський район, с. Руська

Поляна, вул. Шевченка, 67.

8.3. l9640, Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи, вул.

Щентральна,53.
8.4. 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. CaryHiBKa,

вул. Лесi УкраТнки, 7714.

8.5. |9632, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки,
вул. ГероiЪ УкраТни, l24.
8.6. l9604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червонiа

Слобода, вул. Соборна, 2/l.
8.7, 19622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свидiвок,
вул. Шевченка, l77.

| в,в. tяOls, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни,
вул. М. Преснякова, l3.
9.1.20800, Черкаська область, м. Кам'янка, вул. ГероiЪ Маfiлану

з7.
9.2. 2о825,Черкаська область, Черкаський район, с. Михаfuliвка,

вул. Героiв Майдану, 27.
9.3. l9000, Черкаська область, м. KaHiB, вул. Шевченка, 49.

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

вул. Тагiанесяна, l0.
9.5. 19014, Черкаська область, Черкаський район, с, Бобрили,

вул. Щружби,4.
9.6.. l9020, Черкаська область, Черкаський район, с. Лiпляве,

вул. Щентральна, 2.

i.l . zоlоо,Черкаська область, м. Смiла, вул. Незалежностi, 37,

g,8. 2о7 22, Черкаська область, Черкаський район, с, Балаклея,
,л. Незалежностi, 2.

Ti
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9.9.20'726, Черкаська область, Черкаський район, с.
PoTMicTpiBKa, вул. Михайлiвська, l 8.

9.|0. 20'126,Черкаська область, Черкаський район, с. TepHiBKa,

вул. Щеrпральна,35.
9,1|.20'l46, Черкаська область, Черкаський район, с. Березняки,
вул. Химшчiв, lA.
9.12. 2090l, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, l9.
9.13. 20930, Черкаська область, Черкаський район, с.

Медведiвка. вул. Б. Хмельницького, 44в.
7 Iнформачiя щодо р(

центру надання адм
послуг

киму роботи
нiстративноТ

l .4, Понедiлок, середа, п'ятниця з 08.00 до l7.00
I}iBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l5.00
1,1едiля - вихiдний
2. l. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l 6.00
I}iBTopoK з 8.00 до 20.00
Il'ятниця з 8,00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
2.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7, 15

Сере.ча: з 8.00 до 20.00
Il'ятниця: з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
2.3. 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
2.4. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.5. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l7.15
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниLlя з 8.00до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
2.б. Понедiлок, BiBTopoK, середа з 08.00 до l7.00
Четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля - вихiдний
2.7. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l6:00
П'ятниця з 8.00 до l5.00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2.8. Понедiлок, BiBTopoK, п'ятниця з 08.00 до lб,00
Серела з 8.00 до l5.00
Четвер з 08,00 до 20.00

Субота, недiля - вихiдний
2.9. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
BiBTopoK з 8:00 до 20:00
П'ятниця з 8,00до l6.00
2.10. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08,00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
2.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6:00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
2.12. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
Субота, недiля - вихiдний
2.13. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00

о*,.r, Mr*onr8rР

l у лержlвокадастру у черхаськiй областi
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BiBTopoK з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.1. Понедiлок, середа з 08.00 до l7.00
BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
П'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота з 08.00 до l5.00
Недiля - вихiдний
3.2. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до l6.30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця:з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
3.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа
з 08.00 до l7.00, четвер з 08.00 до 20.00,
п'ятниця з 08.00 до l6.00,
Субота, недiля - вшхiдний
4.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00

Субота, недiля - вихiдний
4.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Серела з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
4.3. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8.00 до l7.15
Середа з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4,4. Понедiлок-Четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 8.00 до l5.45
Субота, недiля - вихiдний
4.5. Понедiлок, серела, четвер з 8.00 до l7.15
П'ятниця з 8.00 до l6.00
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
Субота, з 9,00 до l3.00
недiля - вихiдний
4.6. Понедiлок, BiBTopoK з 8.00 до 16.30
Середа з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.7. Понедiлок, BiBTopoK з 8,00 до l6.30
Серела з 8.00 до l6.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4,8. Понедiлок- П'ятниця з 09.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
4.9. Понедiлок * Четвер з 08.00 до l7.15
П'ятниця - з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
5.1. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 9.00 до l6.00
П'ятниця, субота з 8.00 до l5.00
Субота; 8.00 - l5,00
недiля - вихiдний
5.2. Понедiлок, BiBTopoK, четвер, п'ятниця з 08:00 до l6;00
Серела з 08:00 до 20:00
Субота, недiля - вихiдний
6.1. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 8:00 до 17:l5
Серела з 13:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до 16:00

0кина Микола' ,lllllllllllIll
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Субота, недiля - вихiдний
б.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6.3. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l 7.00
ll'ятниця з 08,00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.00
Серепа з 08.00 до l5.00, четвер з 08.00 до 20.00
ll'ятниця з 08.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
(l. 5. Понедiлок, вiвторок,середа,
Четвер,п'ятниця з 08.00 до l7.00
Субота, недiля * вихiдний
6.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8.00 до l 7. l 5

1-I'ятниця з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6.7. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08,00 до l6.З0
середа, п'ятниця з 08,00 до l6.00
четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
6.9. Понедiлок, середа, четверг з 8.00 до l 7. l 5
l3iBTopoK з 8.00 до 20.00
I-I'ятниця з 8.00. до l7,00
Субота з 8.00 до l5.15
Ilедiля - вихiдний
(i. l 0. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
Il'ятниця, субота з 08.00 до l5.00,
Четвер з 08.00 до 20,00
I-|едiля - вихiдний
6.1 l. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер з 08.00 до 17.00,
ll'ятниця: з 8.00 до l6.00
Субота, недiля - вихiдний
6. l2. Понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер, п'ятниця з 08.00 до l7.00,
Субота, недiля - вихiдний
7.1. Понедiлок, середа, четвер з 8:00 до l7:00
l3iBTopoK з 8:00 до 20:00
Il'ятниця , субота з 8:00 до l6:00
недiля - вихiдний
8.1. Понедiлок, середа, п'ятниtц з 08.00 до l7.00
l3iBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до l5,00
llедiля - вихiдний
8.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, п'ятttиця з 08.00 до l6.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, недiля * вихiдний
8.З, Понедiлок, середа, четверг, п'ятниця з 08.00 до l6.00
l3iBTopoK з 08.00 до 20.00
Субота з 08.00 до lб.00 (прийом громадян по l3.00)
недiля вихiдний
8.4. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Середа, п'ятниця з 08.00 до lб,00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, недiля-вихiднi днi
8.5, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
Серела, п'ятниlи з 08.00 до l6.00

з 08.00 до 20. недlля-в}D(lднl днl
у дерхгеохадзстру у черкаськiй областi
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8.6. Понедiлок, середа, четвер з 08.00 до l7.00
BiBTopoK з 08.00 до 20.00,
П'ятниця з 8.00 до 15.45
Субота, недiля - вихiдний
8.7. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до 17.15
П'ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, недiля - вло<iдний
8.8. Понедiлок з 08.00 до 20.00,
BiBTopoK, середа, четвер з 08.00 до l7.00,
П'ятниця з 08.00 до l6.00, субота з 08.00 до l3.00,
недiля - вихiдний
9. l. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8;00 до | 7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.2. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:00
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.3. Понедiлок, середа, четвер з 8.00 до l6.30
BiBTopoK з 8.00 до 20.00
П'ятниця: з 8.00 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
9.4, Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля * вихiдний
9,5. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l7:l5
П'ятниця з 8:00 до l6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.6. Понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер з 8:00 до l 7: l 5
П'ятниця з 8:00 до |6:00
Субота, недiля - вихiдний
9.7. Понедiлок, BiBTopoK, четвер з 9.00 до l6.00
Серела з 9.00 до 20.00
П'ятниця з 8.30 до l5.30
Субота, недiля - вихiдний
9.8. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, недiля - вихiдний
9.9. 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
9.10. Понедiлок з 09.00 до 20.00
BiBTopoK- п'ятниця з 09.00 до 16.00
Субота, недiля - вихiдний
9.1 l. 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 - вихiлний
9.12. Понедiлок, серела, четвер з 08.00 до l6.00, BiBTopoK з ()9.00

до 20.00,
П'ятниця з 08.00 до l5.00
Субота, недiля - вихiдний
9,13. Понедiлок, BiBTopoK з 08.00 до l6.30
середа, п'ятниця з 08.00 до l6.00
четверг з 08.00 до 20.00
субота. недiля - вихiдний

3. Телефон/факс (дов

електронноТ пошти та
надання адмiнiстраl

iдки), адреса
веб-сайт центру
ивноТ послуги

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

cnap_cherkaýy@ulc. пеt
2. 1, Тел. (04740) 22060, 2244l, e-mail : zvenmiskada@uk.net,
веб-сайт: zven.gov.ua

о*."r, Mn*onri9rP
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Z:. Тел"uqакс (047а0) 6,22-55, e-mail: чаt_аdmiпспар@ukг.пеt

2.3. Тел. (04740) 95-3-98, e-mail: silrada_shev@meta.ua

2.4. Тел. (047 42) 2260 |, e-mail : sr.kater. ck@ulc. net, веб-сайт

http://katerynopibmiskrada. gоч.ча
2,5. Тел. (04735) 24808, e-mail: radaJors@mail.ru
2.6. Тел. (04735) 3-09-7'7,e-mail: tsnap-nadutiv-rada@ukr.net, веб-

сайт: https://nabutivska-gromada.gov.ua
2.7 . Т ел. (0473 5) 2-0 l -03, e,mail : grоmаdа_спар@чkr.пеt, веб-

сайт: https://selyshenska.gromada.org.ua
2.8. Тел. (04749) 64-4-4l, e-mail: buzh_otg_cnap@ukr.net,
http://buzhanska, grоmаdа.оrg.ча
2.9. Тел, (04749) 6-2З -46, 6-24-69, e-mai l : lysse lrada@ukr. net

2.10. Тел. (0474l) 2-01-39, e-mail: спар-shроlа@чkr.пеt
2. l l . Тел. (06З)208 l237, e-mail: matusovrada@uk.net, веб-сайт:

matusivska. grоmаdа.оrg.ча
2.12. Т ел. 9-62-90, (068) 7600 1 34, e-mail:
lipianska.otg@gmail.com
2.13. Тел. (04142) 9-02-18, e-mail: srerku@ukr.net
3. l. Тел.(04734) 2-0 1 -82, e-mail: gor_cnap@ulc.net, веб-сайт:

http : //gоrmrаdа. gov. ua

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

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

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

http://zolotonosha.osp-ua.info, e-mail: cnap_zolotonosha@ukr,net
4.2. Тел. (096) 6790848, (093) 6793087, e-mail:
gelmyazivsr@ukr,net
4.3. Тел. (04737) 52496, веб-сайт
hф://novodmytrivsk,zolorayon. gov. ча

4.4. Тел. (04737) 9-74-30, e-mail: pischane-tsnap@ukr.net

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

mail: спар_rdа@чkr.пеt
4.6. Тел. (0473S) 96-63l, e-mail: чhчtir_sr@чkr.пеt, веб-сайт:

vhutirotg.org.ua
4.7. Тел. (047ЗS) 99-5-42, e-mail: rada-shr@ukr.net, веб-сайт:

shramkivska-gromada. gov.ua
4.8. Тел. (067) бS5S026, e-mail: cnap.yoznesenske@ukr.net, веб-

сайт: voanesenske -gromada.gov.ua
4,9. Тел. (04737) 20|46, e-mail: zorivka_sr@uk.net, веб-сай,г:

zorivska. gromada. оrg.ча

5. l . Тел. (04739) 22'l 93, e-mail: chomobaysrada@uk.net
5.2. Тел. (04739) 55l83, e-mail: irkl_tsnap@ukr.net, веб-сайr,:

hф ://irkliiv-rada. org. ua

6.1. Тел. (04744) 3-08-66, e-mail: umап-спар@чkr.пеt
6.2. Тел. (047 44) 9 -'7 2-42, 9 -7 2-З 1, e-mail : ladiginkasr@uk. net

6,3. Тел. (06S) 4747l l2, e-mai|: аdmiп.rdа@чkr.пеt
6.4. Тел. (04'l47) 31-4-85, e-mail: bukyotg@ukr.net
6, 5. Тел. (041 44) 9 -52-42, e-mai l : ЬаЬапskаsr@ukr. net

6.6, Тел. (04745) 60254, e-mail: rada0406l582@meta.ua
6. 7. Тел. (0474 8) 6- l 8-'7 4, e-mai l : mankivka_se lrаdа@чkr. net

6.8. Тел. (098) 7 l93 l49, e-mail: cnapivankivskaotg@gmail.com,
веб-сайт: ivankivska.gromada.org.ua
6.9. Тел. И73l 3-М-91, e-mail: talnivska.gromada.org.ua

6.10. Тел. (04'147) бl l45, бl 14l, e-mail: vukoncomO16@ukr net

6.1l. Тел. (04'74'l) 95-4З1, 097-001-14-61, e-mail:
bashtechki@ukr.net
6. l 2. Тел. (04744) 9 6222, e-mai l : dmutrushku_cnap@ukr.net
7. l . Тел. (04746) 25 l l8, e-mail: cnap-monteg@ukr.net, веб-сlайт:

monastyrysche. gromada. оrg. ча

8.1. Тел.(0472) 3З-07-0l, тел./факс: (0412) 3б-01-83, e-mail:

cnap*Йer*asy@uk.net
72) 30_33-3 l

86 вИ 06.12.2022, 
llш lll l lll lшllllllllllllllll llill lll lll lllll

веO-саит r.

о*..r. Mn*onri9rP



l06

8.3. Тел. (04'72)З4З-692, (063) 479-17,16, e-mail
lesky.cnap@ukr.net, веб-сайт:httр: leskivska-gromada.gov.ua
8.4. Тел. (0 47 2) З 4 -26 -98, e-mai l : sagunivskarada@ukr. net,

офiшiйний сайт: hф://sagunivskaotg,org.ua
8.5. Тел. (0472) 306532, e-mail: stepanki.rada@ukr.net
8.6. Тел. (0472) 58662З, 586З92, e-mail : tsnap-sloboda@ukr.net

8.7. Тел. (0472) З40222, З40З21, e-mail: budrada@ukr.net
8.8. Тел. (04'72) 30-2l -06, 30-25-40, e-mail: moshnuSR@ukr.net
9.1. Тел. (04732) бl'787, e-mail: спарkаm@чkr,пеt. веб-сайт
https ://kamm iskrada. gov. ua
9.2. Тел. (047 32) 98442, e-mai l : myh_s i lrаdа@ukr. пеt

9.3. Тел. (047З6) 3-17-78, e-mail: kaniv_chap@ukr.net
9.4. Тел. (04736) 964-24, e-mail : stepanci_otg_cnap@ukr.net,

веб-сай,г - http://stepanecka. gromada.org.ua

9.5. Тел. (04736) 68225 , e-mail:bobryca_rada@uk.net
9.б. Тел. (0473 6) 93224, e-mail : silradaliplava@gmail.com, веб,
сайт http://liplyavska.gromada.org.ua
9.7. Тел. (04733) 4-2З-'lЗ, e-mail: dozvilniy@ukr.net
9.8. Тел. (04733) 9З 442, e-mail: balaklea_s_r@ukr.net , веб-

caйT:www.balakleivskaotg.org.ua
9. 9, Тел. (04733 ) 9 - 53 4"l, e-mail cnaprotrnistrivka@gmail.com,
веб-сайт: rotmistrivka-gromada.gov.ua
9.10. Тел. (096) б74993 l, e-mail: ternivkacnap@gmail.com,
офiчiйний сайт: https://ternotg.org.ua
9.1 l. Тел. (04733) 975'7l, e-mail: berez.sekretar@gmail.com
9.12. Тел. (04730) 2-87-28, e-mail: Chygyryn_mrada@ukr.net, веб-

сайт: chigirinskaotg.org.ua
9.13. Тел. (04730) 95-3-45, 95-2-98, e-mail: mdsr2Ol5(@ukr.nel:

Нормативнi а ýти. якими регламентyеться надання адмiнiстративноI поспуги

4. Закони YKl аlни Стаття 38 Закону УкраТни кПро Щержавний земельний кадастр>

5. Акти Кабiнеry MiHi :TpiB УкраТни 11ункти 166, 167, 168, l7l, l74 Порялку ведення ,Щержавного
земельного кадасту, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17 жовтня2012 р. JФ l05l
Розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб цlавня
2014 р. М 523-р к,Щеякi питання надання адмiнiс,гративних
11ослуг органiв виконавчоТ влади через ценФи наДання

адмiнiстративнлD( послуг)

6. Акти центра.ltьних opl
влади

aHlB виконавчоl

7. Акти мiсцевих орга
владlд/органiв l

самовряду

tiB виконавчот
tiсцевого
ання

Умови отриман ня адмiнiстрати вноi'дqýдуIд

8. пiдстава для о
адмiнiстративн

.ержання
Т послуги

Заява про надання вiдомостеЙ з .Щержавного З€МеЛIrНоI'о

кадасту у формi витягу з ,Щержавного земельного кадастру про

обмеження у використаннi земель (у тому числi з посиланням

на документи, на пiдставi яклпt вiдомостi про обмеження у
Використаннi земель BHeceHi до ,Щ,ержавного земельного

кадастру)

9. Вичерпний перелi
необхiдних дtя

адмiнiстративноТ пс

вимоги д(

i документiв,
)триман}UI
элуги, а також
них

l. Заява про надання вiдомостей з ,Щержавного земельного

кадасФу за формою, встановленою Порядком веJIення

Щержавного земельного кадастру, затвердженим постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17 жовтня 20|2 р. Jф l05l
(форма заяви додасться)*
2.,Щокумент, що пiдтверлжус ошIату послуг з наiцаннrl

вiдомостей з ,Щ,ержавного земельного кадасту у формi витягу з

,Щержавного земельного кадастру про обмеження у
використаннi земель (або iнформачiя (реквiзити платежу) про

сплату збору (внесення плати) в буль-якiй формi, наданi

счб'€ктом звернення)

оr.rr. Mr*onri9*P
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10. Порялок та спосiб под

необхiдних для
алмiнiстративн

tння документiв,
)тримання
lT послуги

заява про надання вiдомостей з ,I|,ержавного земельного

кадастру у паперовiй формi з доданими документами пода€ться

заявником або уповноваженою ним особою особисто або

надсиласться рекомендованим листоМ з описоМ ВкЛаДенlljя Та

повiдомленням про вручення або в електроннiй формi
засобамИ телекомунiКацiйногО зв'язкУ З ВИКОРИСТаtННЯМ

електронного пiдпису, що базуеться на квалiфiковаrному

сертифiкатi електронного пiдпису, чи iншого Еlльтернати]вного

заiобу елекrронноТ iдентифiкацiТ особи через Публiчtry

кадастрову карту або з використанrrям единого держа]вного

вебпорталу електронних послуг, у тому числi через веб-сторiнку

,Щержгеокадастру
У 

-разi 
пода"*" заяви органом державноТ влади, оргhЪом

мiсцевого самоврядування у заявi зазначаються пiдстави

надання вiдповiднот iнформачiт з посиланнrIм на норму заlкоtry,

яка передбача€ право вiдповiдного органу запитувати таку

iнформаuiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з якою виникла

потреба в отриманнi iнформачiт. Така заява розглядаеться у
позачеDговомч поDядку

ll Платнiсть (безопла

алмiнiстративt

,HicTb) надання
оТ послуги

послуга платна (у випалку звернення органlв виконавчоl влади

та органiв мiсцевого самоврядування - безоплатна)

У разi rtлаmносmi:

l 1.1 Нормативно-правовi
яких стяryет

акти, на пiдставi
,ся плата

Стаття 4l Закону УкраТни кПро,Щ,ержавний земельний кад;лстр>

l1.2, Розмiр та порядок
(алмiнiстративного

адмiнiстратив

tнесення плати
rбору) за платну
rу послуry

Розмiр плати за надання послуги _ 0,055 розмiру прожитl;ового

MiHiMyMy для працездатних осiб, встановленого законом на l

сiчня кшендарного року, в якому надасться вiдпtэвiдна

адмiнiстративна послуга
оплата послуги здiйсшосться шляхом попереJlнього

перерахування коштiв через банки таlабо вiддiлення поштового

зв'язку; пiдтверлжен}Lям оплати послуги с платiжне дор)чення
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"сктом

звернення)
оплата послуг здiйснюсться з урахуванням вимог I}aKoHy

УкраiЪи <Про платiжнi системи та переказ коштiв в YKpaTHi>.

у разi подання заяви в електроннiй формi засlобами

телекомунiкацiйного зв'язку з використанням електрOнного

пiдпису, що базусться на квалiфiкованому сертифiкатi

електронноГо пiдпису, чи iншого €}льтернативного засобу

електронноТ iлентифiкашiТ особи, у тому числi через Публiчну
кадастрову карry, оплата послуг за надання вiдомостей з

,Щержавного земельного кадастру здiйснюеться iз застосува н ня м

електронних платiжних засобiв вiдповiдно до l3aKoHy

УкраiЪи "Про платiжнi системи та переказ коштiв в УкраriЪi" за

допомогою програмного забезпеченrrя,щ,ержавного земельного

кадастру

11.3 Розрахунковий рах;
пла,

нок дIя внесення
и

t.t. VKy. м. Черкасах/Черкаси/2202500, 899998, 3803l l5Cl,

UA54 89999 803 34 l 09 8 79021 02з 002
2. l . ryК у Черк.обл./Звенигор.р-t/220 l 2500, 2649066'7 4,

UA05 89999 803 34 l 79 8 7902,7 02з | 00

2.2. УК у M.BaTyTiHoMy/BaryTiHe 1220 |2500, 3677 l 53 8, 899998,

UA538999980334 1 l 987902702з005
2.3. УК у Звен.р-l /отг с.Шевченков/220 l 2 5 00, З'l 864'7 24,

UA968999980334 l 2987902,7 02367 |

2.4. ГУК у Черк.обл./тг смт KaTep/220l2500, З'1930566,

U А86 89999803 34 l з 987902,7 02з,7 39

о**r. мп*опr]9йб
86 вiд 06.12.2022
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'@012500,379з0566,tJA7 8 89999803 з4 l 6987902,7 0237 4 l
2.6. УК у Корс-Шевч.р,нКор-Ше в.р 1220 125001, З6'l'7'7 264,

899998, UA598999980334 l 4987902,1 02з240

2.1 . У Ку Кор-Шевч.р/отг с.Сел и ще/220 l 2500, 3420,1 201,

U А5489999803 34 l 9987902,7 02з 64з

2.8. ук у Лисян.р-н/отг с,Бужанк,220l2500, 367,178l4,

UA l 28999980334 l 59879027 02з68з
2.9, гук у Черк.обл./тг с.Лисянка/220 |2500, з7 930566,

UA8489999803 34 l 9987902,7 02з 685

z.ro. ук у Шпол.р-l/отг м.Шпола/22012500, 38031276, 899998,

UА668999980з34 1 09879027 023 659

2.1 l. ук у Шпол.р-н/отг c.MaryciB/220l2500, 3803l276, 899998,

UA l 889999803 з4 l 69879021 02з651
2,12YK у Шпол.р-rr/отг
с.Лип'янка/220 l 2500, 7 12578400 l , 2632з522,

UA9489999803 34 l 29879021 02з7 01

2.13. гук у Черкаськiй обл./ Тг смт ерки/ 220l2500, 379з0566,

UA70 89999 803 з4 1 59 879021 023 609

з. l ryк у Черк, обл./тг. м. Горолище 1220|2500, 0440766 l,
899998, UA888999980334 l l 987902,7 02з,7 зз
з.2. ук у Гор.р-н/отг с.Вiльшана/220l2500, з61,12012,

UA33 8999980334 l 7987902,702з66з

3.3. гук у Черк.обл./тг с.МлiТв/220l2500, з7930566, UA
l 78999980з34 l 0987900002з62l
4. l . здксуКУ(ЕАП)/Золотоноша/220 l 25 00, з 6,1,7 4284, 899998,

UA288999980334 l 5987902,7 023007

4.2. МФО 82Оl'l2,СДРПОУ 26358880, р/р

9,7 82о 1,1 20з44270002000047 l 00

4.3. ryк у Черк.обл./тг с.Новодмит 1220 12500, 3 7930566,

UA27 89999 803 34 l 29879027 02з,7 49

4.4. гук у Черк.обл./тг с.Пiщане/220l2500, з,1930566,

UA l 989999803 34 l 59879027 02з,7 5 |

4.5. гук у Черк.обл./тг смт,Щрабiв220l2500, з7930566,

UA8489999803 34 l 7987902,1 02з,l | 5

4.6. гук у Черк,обл./тг с.Вел.Хут/220l2500, з42з8349,

UA8 l 8999980334 l l 987902,1 02з665
4.7. ryк у Черк.обл,/тг смт Шрамrt/22012500, з42з8з55,

UАз28999980334 l 8987902,7 02з,7 бз
4.8. гук у Черк.обл./тг с,Вознесен /22012500, з7930566,

UA8689999803 34 l 798790 0002з729
4.9. гук у Черк.обл./тг с.Зорiвка/22090l00, з7930566,

UA93 8999980з l 40 l 0537000023629
5.1. гук у Черк,обл./тг смт Чорноб l22ol2500,37930566, 899998,

UA5 78999980з 34 l 4987902,7 023,7 бl
5.2. уК у Чорн.р,rrlотг с. lрклiiЪ/220 l 2500, з 6,1 82468, 899998,

UА4з 89999 803 34 l 29 87902,1 02з 65 5

6. 1 . УманськеДКЛУмань/220 l 2500, 3 7960695, 899998,

l uд++вqgяq8oзз4 l 5987902702з0 l 0

6.2. Уман.Ук/отг с.Ладих и:яка/ 220 12 500, 3 7 9б069 5,

UA25 89999803 з4 l 8987902,1 02з 69 5

6.3. ryк у Черк.обл./тг с.Паланка/220 12500, з,7 9з0566,

U А20 89999 80 3 3 4 l 49 87902,1 02з 65 |

6.4. гук у Черк.обл./тг смт Буки/220l2500, 25659,1бз,

UA05 89999 803 34 l з 9 8 7902,7 02з 64 5

6. 5. гук у Черк.обл./тг смт. Бабанк aJ220 12500, 044 l 027 8,

UA84820l 72034420000l 000l 35258

6.6. гук у Черк.обл./тг м.Христиtt/220l2500, 37930566,

UA l 789999803 з4 l 7987902,1 02з1 5,|

6.7. гук у Черк.обл./тг смт MaHbK/220l2500,37930566,

U А29 89999803 34 l 09879021 02з,l 43

6.8. ук у Маньк.р-н/отг с.tваньки/220l2500, 37щ)9998,

о**r, Mn*onr'P,iP

ГУ !ерхгеокадастру у Черкаськiй областi
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UA7 7 89999803 34 l 79 8 79027 02з 64,7

6.9. УК у Тальн.рн/отг. м. Тальне122012500,3678008З, 899998,
UA85 89999803 з4 l 69879027 02збl 5

6,10. ГУК у Черк.обл./тг м.Жашкiв/220l2500, З7930566,
UA988999980334 l 9987902,7 02з627
б, l l. ГУК у Черк.обл./тг с.Баштечки/22012500, 3'1930566,

UА4889999803з4 l 898790000237l 9
6. l2. Виконавчий KoMiTeT .ЩмитрушкiвськоТ сiльськоТ рали
Кол е,ЩРПОУ 044l0344, UA12820172034422000l000l l7706 в

ДКСУ м. КиiЪ МФО 820172
7. l . ГУК у Черк.обл./тг м.Монастир 122012500, З'7 930566,
UА048999980з 34 1 4987902,7 02з,7 45
8,1. УК у. м. Черкасах/Черкаси|2202500, 899998, 3803 l l50,
UA54 89999803 34 l 09 8 7902,7 023002
8.2. УК у м.Черкасах/отг с.Р.Полян/220|2500
899998, UA488999980334 l 6987902,1 02з699

3803ll50,

8.3. УК у м.Черкасах/отг с.Леськl,t/220l2500,3803l l50
UA7 3 89999 803 34 l 29 8 79027 023 69,7

899998.

8,4. УК у м.Черкасах/отг с.Саryнiвl220|2500,380З l l50, 899998,
UA 758999980334l298790000237 l l
8.5. ГУК у Черк.обл./тг с.Степанк/22012500, З7930566, 899998,
U А92 89999803 34 l 89879027 02з65з
8.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Ч.Слобод/220l2500, 379З0566, 899998,
UA968999980334 l 0987902,1 02з,l 0 l
8.7. ГУК у Черк,обл./тг с.Булище/220l2500, 37930566, 8999')8,
UA25 89999803 34 l б987902,1 0237 25
8.8. ГУК у Черк.обл./тг с.Мошни/220l2500, 04408809,
UA768999980334 l 89879027 02з7 4,|

9. l . ГУК у Черк.обл./тг м.Кам'ян/220 l2500, З79З0566,
UA4 l 8999980з34 lб987902,10236зl
9.2. ryК у Черк.обл./тг с.Михаiлл/220l2500, З'79З0566,
UA89 89999 803 34 l 09 87902,1 02з бзз
9.3. Канiв.УК/Канiвський р-н/220 |2500, 3 8048557, 899998,
UАб5 89999803 з4 l 79879027 02з l84
9.4. Канiв.УIOотг с.степанцi/220l2500, 38048557, 899998,
UАз 9 89999 803 34 1 89 8 7902,1 02з бз7
9.5. ГУК у Черк.обл./тг с.Бобричя/220l2500, 044l08l2,
UА228999980з34 l 0987902702з6,7 5

9.6. ГУК у Черк.обл./тг с.Лiпляве/220l2500, З'79З0566,
U А64 8 9999 803 34 l 49 879027 023 бз 5

9.7. УIOСмiла 38029906, ГУДКСУ у Черкаськiй обл.899998,
220 l 2500 UA038999980334 l 99879027023009
9.8. Смiл.УIOотг с.Балакл ея1220 12500, 38029906,Казначейство
УкраТни, UA35 8999980334 l 39879027 02З68'|
9,9. Смiл.Уl7отг c.PoTMicTpiBKal22}l2s00, 38029906,
UA2889999803 34 l l 9879027 02з 649
9.10. Смiлянське УК/отг с. TepHiBKa/22Ol2500, СДРПОУ
3 8029906, р/р UA 75 8 9999 803 3 4 1 09 87 9021 02З 69 |

9.1l. ryК у Черк.обл./тг с.Березняк/220l2500, З'19З0566,
UA l 08999980334 1 79879027023689
9.12. УК у Чигир. р-н/отг м. Чигирин/22012500,899998,
36783 l 94, UA 468999980334 l 8987902,1 02з,7 05
9. l 3. УК у Чигир.р-tt/отг с.Медведiв/220 l 2500, 3 67 83 l94,
UA7 l 8999980334 l 4987902,7 02з1 03

12. Строк надання алтr{iнiстративноТ
послуr]и

Протягом l0 робочих днiв з дня peecTpauiT вiдповiдноТ заяви у
територiальному органi .Щержгеока.частру

l3. Перелiк пiдстав для вiдмови у наланнi
алмi нiстративноТ послуги

l. У ,Щержавному земельному каластрi вiдсутнi запитуванi
вiдомостi
2. lз заявою про надання вiдомостей з ,Ц,ержавного земельного
кадастру звернулася ненatлежна особа (право на отриI\/tання

витягу з .Щ,ержавного земельного кадастру про обмеження у
використаннi земель надано органам лержавнот вл?ди, ор]ганам

86 вiд 06.12,2022
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мiсцевого самоврядування дJtя здiйснення cBoii повнова)кень,

визначених законом; власникам, користувачам земельних

дiлянок або уповноваженим ними особам, земельнi дiлlянки

яких розташованi в межах або перетинаються межами обмежень

у використаннi земель таlабо межами ix режимоутворюlючих
об'сктiв (за наявностi таких об'ектiв); особам, в iHTepecax яких

встановлено обмеження, або уповноваженим ними особам)
3. Щокументи поданi не в повному обсязi (вiдсутнiсть

документа, що пiдтверлlкуе повноваження дiяти вiд iMeHi

змвника, вiдсутнiсть документq що пiлтверджу€ оплату п()слуг

з надання витяry (або iнформацiТ (реквiзитiв платежу)), таlабо

не вiдповiДають вимогам, встановленим законом (заява не

вiдповiдас встановленiй формD _
l4. Результат надання а

послуl
мiнiстративноТ
й

витяг з ,щержавного земельного кадастру про обмеження у
використаннi земель (у тому числi з посиJIаннrlм на документи,
на пiдставi яких вiдомостi про обмеження у використаннi

земель BHeceHi до ,Щержавного земельного каластру) або

повiдомлення про вiдмову у наданнi вiдомостей з ,Il,ержавного
земельного кадастру

l5. Способи отимаI
(результ

ня вiдповiдi
tTy)

Витяг з ,Щ,ержавного земельного кадастру про обмеження у
використаннi земель (у тому числi з посиланням на докумlенти,

на пiдставi яких вiдомостi про обмеження у викорис:таннi

земель BHeceHi до ,Щержавного земельного каластру) або

повiдомлення про вiлмову у наданнi вiдомостей з ,ц,ержавного

земельного кадастру надсилаються заявниковi в електроннiй

формi засобами телекомунiкачiйного зв'язку на вказану у
зверненнi адресу електронноi пошти або з використанням
единого державного вебпорта.гtу електронних послуг, у тому
числi через веб-сторiнку ,Щержгеокаластру, за бажirнням

з:uIвника видаються у паперовiй формi центром надання

адмiнiстративних послуг особисто заrIвнику або ш.[яхом

направлення поштою цiнним листом з описом вкJIаден}ш та

повiдомленням про врlпtення

16. Примi
*Форма заяви про наданшt вiдомостеЙ з ,Щ,ержавного земельного
кадастру у формi витяry з .щержавного земельного кадасц)у про

обмеження у використаннi земель наведена у .лолатку l ло

IнформачiйноТ картки алмiнiстративноТ послуги
Форма заяви про надання вiдомостей з ,Щержавного земельного

кадасту у формi витяry з .Щержавного земельного кадасц)у про

обмеження у використаннi земель (у тому числi з посиланням

на документи, на пiдставi яких вiдомостi про обмеження у
використаннi земель BHeceHi до ,I{ержавного земеJtьного

кадастУ) наведена у лолатку 2 ло IнформачiйноТ tiартки

адмiнiстративноТ послуги

о**r, Mn*onui9rР

ГУ ДеРжrеокФастру у Чорхаськiй областi
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Додаток l
ло Iнформацiйноi картки

адмiнiстративноi послуги надання

вiдомостей з .Щержавного земельного

кадастру у формi витягу з.Щержавногlэ

земельного кадастру про обмеження у
використаннi земель, у тому числl з

посиланням надокументи, на пlдставl

яких вiдомостi про обмеження у
використаннi земепь BHeceHi до

,Щержавного земельного кадастру

Фсоба уповно"шкена надавати вiдомоgгt

а""о.о земельного каластру)

бодаr*оrrй номер/серiя та номер паспорта

бIй"оi осоойка через свот релiгiйнi переконання

"iд"оrБас, 
вiд прийнятгя номера)

GБtз"". доФмента, що посвiдчуе особу,

яка звернулася iз заявою

GБч до*уu.*l-ц номер та серiя, дата впдачi), та

вiд iMeHi особи)

("tсл. 
"р"***ня фiзичноi особи /

мiсuезнаходкення юриличноi особи)

1*о"ер *оrrа*rного тслсфону)

зАявА

И обмеження у використаннi земель

П у тому числi з посиланням надокументи, на.

яких вiдомостi про обмеження у використаннl
пiдставi

зем()ль

BHeceHi до Державного земельного кадастрУ

П мелiоративну мережу, складову частину мелiоративноТ

мережi
П земельну дiлянку з:

П вiдомостями про речовi
гу iъ,*дбтяilýянfi lьiя oprtдfr Ржаними
86 вИ 06.12.2022

права на земельну дiлянку,
в порядку iнформачiЙноТ
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про наiцання вИомостей з [,ержавного земельно:: yii:ll
вiдпоuiдrl1;"iТ#;";;Й;" "про-.щержавний земельний кадаiтр" Та ПОРЯлКУ

ведення,щержавного земельного кадастру прошу надати:



мйно, а також з:

П вiдомостями про дiлянки. на.др, "*u1 у

користуваIIня вiдповiдно до спецiаJIьних дозволlв Hil

користування надраN,rи та aKTiB про наданнj[

гiрничих вiдводiв, одержаними в поряДКУ

i Jф орruцiйвоТ взасм одiТ мiж Д,J*ч"]_1у_ зем ельниIчt

кадастром,,Щ,ержгеонадрапdи та,Щержпраut ;

П noa"nu"""" на докуN(енти, на пiдставi 
ляких

вiдомостi про обмеження у використанн1 земель

BHeceHi до ЩЪржавного земельного кадастру;

П yciMa вiдомЪстями, внесеними до Поземельноi

*r"й, KpiM вiломостей про речовi права на земельн:i 
"

дiлянКу, що виникли пiсля 1 сiчня 2013 р,, а також з:

П вiдомостями про дlлянки надр, наданl у

користування вiдпоuiдно до спецiапьних дозволiв на

користування надрами та aKTiB про надан]шя

гiрничих вiдводiв, одерханими в lrорядку

inOБр"uцiйноi взасмодii мiж Д,J**].1Y_ земельн],Iм

кадастром, Щержгеонадрами,u Д'р*пр_111,_л_,

п поarпЙr"* на документи, Еа пiдставt 
. 
яКИХ

вiдомос,i про обмежеЕня у використанн1 земель

BHeceHi до Щержавного земельного кадастру

П видачу дaр*u"ttо,Ъ акта Еа прав: власностi на земелы{у

' дiлянку новому власнику,.,у:ч_llдiлянки

||2

взаемодiт з .д,ержавного ре€стру речових прав на нерухоме

кадастр1.

ГУ Дерr<rоокадастру у Чоркасыiй областi

86 вiд 06,'l2.2022

довiдку, що м
викопiювання з

(плану);
копiю докуNrента,
витяг з документа
довiдку про Ha,IB

довiдку про HaJIBI]

acHicTb земельноl

у

ЛIJrЛПNJ ^'"";;"Б 
;ро зейлi (територф

узагаJIьнену iнфорл
.огоафiчнот основи Щержавного земелiного кадастру, кадастровс)l

tцо створю€ться пiд час ведення ,Щержавного земельного кадастру,

Щержавного зем ельно,9 *:a::J9I:,л..
,u por"ip земельноТ частки (nry]:_, 

_,

у.щержавно,у,"*.пi*,"уr_ТЗi:r":'*""Н,ТiJ##;lffi I.i'
НТ#iХ?";I;Ё.т#i;;й;_;;"цiтзапевнимвидомiт

довiдку про осiб,
ня (використання);
lki отримали доступ до iнформацii про суб'скта речового права у

"р*" 
д.р*авноi влади / орган

мiсцевого самовряду"чт;
розробника докр[ентацl1 rз
'ra"пaу.rрою/суб' екта оцiночнкli

oi""i"".ii вiдповiдно до статгi 6

Зч*о"у Украiни "Про оцiнку

земель";

Еор"Гrу"ача земельноi

ки або уповноважену ним

осмця/ правонаступника (для

, в iHTepecax якоI встановлено

ня, або уповноважену нею

Вiдомостi
про:

ЪБЪ"**"t r" (наявностi)

iменування юрлtдичноi особиПрiзвище, власне

iзичноi особи /

/ серiя та номер паспорта

, .r"р.з своi релil,iйнiфiзичноi особи, я

фiзичноi особи /

юоидичноi особи

Сiрошlтан Оксана , 
llll шl l lll lшlllllшlllllllll lшll lll ill l|lll



l13

Рек
(нш
тад
iMel

llзити документа, щ
ва, номер та серiя дr

)кумента, що посвil
i особи (для уповнс

l посвiдчуе особу зЕuIвника
|кумента, дата Його видачi),
чуе повноваження дiяти вiд
заженоi особи)

Пiд
пос
Вiдг
MicI
iнфr
яко1

тави для надання в]

tланням на норму зt
овiдного органу деr
евого самоврядува}
рмацiю, а також ре]
) виникJIа потреба в

цповiдноi iнформацiT з

кону, яка перелбача€ право
жавноi влади або органу
ня запитувати таку
:вiзити справи, у зв'язку з

отриманнi iнформацiТ

Вiдомостi про об
иостi:

!ержавного земельного кадастру, стосовно якого

Дан про земельну дiляr ку
Mic Ie розташування зел ельноi дiлянки
Кад стровий номер зем льноi дiлянки (за наявностi)
Дан
кадi

про iнший об'ект f
стру, стосовно яког

ержавного земеJIьного
) запитуються вiдомостi

вiдомостi про до]
)вно якого запитую

rrT та/або вIлтяг з документа !ержавного земельного
вiдомостi:

Дан
розl
cTor

про тип (назву), но
iлу або перелiк розл
iнки докупленту, з яI

иер, дату реестраuiI, назву
iлiв,'назву або номер
:ого за]\,lовля€ться копiя

про
Пу
Пв
Пв

п

п
Ht

пiя докуплента, що I

у;
кумент про оплату
ння вiдомостей з,Щt
JIьного кадастру;

!о заяви/запиту д(

Iнформачiю про
Iy надати:
rаперовiй формi
:лектроннiй формi
ншiй формi _

ис зшIвника

даються:

освiдчуе П документ, який пiдтверджус повноваження
дiяти вiд iMeHi заJIвника

Iослуг за (у разi подання заJIви уповноваженою особою
ржавного заявника);

П доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну дiлянку на
отримання вiдомостей з Щержавного земельного
кадастру.

стан формування витягу/довiдки/викопiювання/ засвiдченоТ l

а адресу:

l Прiзвище, власне iм'я, по батьковi за

l ("*BHocTi) особи, уповноваженоi
; надавати вiдомостi з,щержавного
I

__j земельного кадастру
| у лер)i(tgохцастру у Черfiаськlй областi

86 вiд 06,12.2022

lш lll l lll llllшllllI ll lllll lllll lll lll lilll

о*..r. Mr*on.i9rР

запитую:гься

кадас,гру,

копll
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(за наявностi)

подання заrIви

Сiроштан О*иrа Mn*ona',9ia(

Додаток 2

до Iнформацiйноi картки
адмiнiстративноI послуги наданн,I

вiдомостей з Щержавного земельного

кадастру у формi витягу з.Щержавного

земельного кадастру про обмеження у
використаннi земель, у тому числi з

посиланням надокументи, н? пlд,стввl

яких вiдомостi про обмеження у
використаннi земель BHeceHi до

.Щержавного земельного кадастру

(особа, уповновФкона надавати вtдомостl

Т Дер*а"ного земельного каласгру)

Ййме,lу"ання юр"дrчноi особи)

Gода.*о."И номер/серiя та номер паспорта

бiз""rюi осой яка через cBoi релiгiйнi переконання

,iд"ов"лася вiд прийнятгя номера)

Фе*iзrп" документа, шо посвiлчус особу,

яка звернулася lз заявою

вiд iMeHi особи)

G.ц. "ро*".*Й фiзичноi особи /

йсцезнахоlчкення юридичноi особи)

1"-о".р*о".u".r,оготtлефону)

зАявА
про

Вiдповiдно до
ння Державного земельного кадастру прошу надати:

витяг з

го

щання вцомостей з Щержавного земельного кадастру

iЪ*оrу Украfни "ПЬо'.Щержавний земельний кадастр" та Порядк:у

П дерlкавний кордон Украiни
п землi в межах територiт адмiнiстративно-територlаль]ноl

одиницi
п зем.:ri в межах територiй територiальних громад

И_обмеження у використаннi земель
l У лержrвOкадастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06,12.2022
, 

llll lll l lll llillшIIlllllшll llшl lll шl lllll

вiдомостi з,Щержавного земельного



п
п
п
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М у тому числi з посиланням на докуIuенти, на пiдставii
яких вiдомостi про обмеження у використаннi земел,ь

BHeceHi до .Щержавного земельного кадастру
П мелiоративну мережу, складову частину мелiоративноi

мережi
П земельнулiлянку з:

П вiдомостями про речовi права на земельну лiлянку,
Тх обтяження, одержаними в порядку iнформацiйноТ
взаемодii з .Щержавного реестру речових прав на нерухоме
майно, а також з:

П вiдомостями про дiлянки нддр, наданi :у

користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв на
користування надрами та aKTiB про наданilя, гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку
iнформацiйноi взаемодii мiж,Щержавним земельниtи

кадастром,,Щержгеонадра}lи та .Щержпрацi;
П посиланням на докр[енти, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використtlннi земель
BHeceHi до .Щержавного земельного кадастру;

П yciMa вiдомостями, внесеними до Поземельноj,
книги, KpiM вiломостей про речовi права на земельну,

дiлянку, що виникли пiсля 1 сiчня 20l3 р., а також з:

П вiдомостями про дiлянки н8др, наданi у
користування вiдповiдно до спецiальних дозволiв н,а

' користування надрап,rи та aKTiB про надання
гiрничих вiдводiв, одержаними в порядку
iнформачiйноi взасмодii мiж .Щержавним земельним
кадастром,,ЩержгеонадрЕlп{и та .Щержпрацi;
П посиланням на докр{енти, на пiдставi яких
вiдомостi про обмеження у використаннi земел:ь

BHeceHi до Державного земельного кадастру
П видачу державного акта ца право власностi на земельн)I

дiлянку новому власнику земельноТ дiлянки
, що мiстить

икопlювання 3

(плану);
iю документа, створюсться пiд час ведення,Щержавного земельного кадастру;

з документа ого земельного кадастру;
вiдку про наявнi
вiдку про наявнiс
,licTb земельноТ дi

ьового призначе (використання);
отримЕrли доступ до iнформацii про суб'скта речового права увiдку про осiб, як

кадас,грi.

0.6
Сiроштан 0кина МиколаТвна

86 вiд 06.12.2022

та розмiр земельноi частки (паю);

у.Щержавному земельному кадастрi вiдомостей про одержання ,/

нки у межах норм безоплатноi приватизацiТ за певним видом if

орган державноi влади / орган
мiсцевого сtlмоврядування ;

розробника докуN{ентацii iз
землеустрою/суб' екта оцiночноТ
дiяльностi вiдповiдно до статгi 6

Закону Украiни "Про оцiнку
земель";

/ користувача земельноi
або уповноважену ним

мця/ правонаступника (лля

iHTepecax якоТ встановлено
ння, або уповноважену нею

oMocTl

, 
llll lll l llI llllllllllllltlllll lllll lll lll lllll
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Пр
фiз

звище, власне iм'я,
лчноi особи / найме

ro батьковi за (наявностi)

ryBaHHh юридичноi особи

По
фiз
пеI

(атковий номер / се1

ачноi особи, яка че[
еконання вiдмовилt

iя та номер паспорта
эз своl релlгlинl
оя вiд прийняття номера

Mi
м1

|це проживання фiзl
цезнаходження юри

чноi особи /

lичнот особи
Pel
(на

та,
iMc

вiзити документа, ц
}ва, номер та серiя д

toKyMeHTa, що посвi
Hi особи (для уповн

о посвiдчуе особу зЕuIвника

окумента, дата його видачi),
Iчуе повноваження дiяти вiд
lваженоi особи)

Пi;
поl

вiд
Mit
iH(
як(

[стави для надання I

)иланням на норму:
повiдного органу де

цевого самоврядува
rормацiю, о т&кож pr

|ю виникла потреба

iдповiдноi iнформаIrii з

акону, яка перелбачае право

ржавноТ влаДи або органу
ння запитувати таку
:квiзити справи, у зв'язку з

в отриманнi iнформацii

в

Вiдомостi про ol

эмостi:
скт .ЩержавноI,о земельного кадастру, стосовно якого

.Ща li поо земельну дiлl нку
Mi ]це розташування з( мельноl дlлянки
Ка lастровий номер зе] ельноТ дiлянки (за наявностi)

Да
ка

ri про iнший об'ект
tacTpy, стосовно як0

Щержавного земельного 
.

го запитуються вlдомостl

Вiдомостi про д
|совно якого запиту

шт таlабо витяг з документа Щержавного земельного
вiдомостi:

Де

ро
ст

Hi про тип (назву), r
lдiлу або перелiк ро
lрiнки докуN{енту, з

омер, дату ресстрачiТ, назву
lдiлiв, HtulBy або номер
[кого замовляеться копiя

п
нf

п

пI
п
п
п

Iнформаuiю п
ошу надати:

у паперовiй формi
в електроннiй фор
в iншiй формi _

0.6
тан оксана Миколатвна

.Що заяви/запиту

riя докупtента, щ
,

(умент про опла
lня вiдомостей з
ьного кадастру;

П документ, який пiдтверджуе повноваження
дiяти вiд iMeHi зtulвника
(у разi подання заrIви уповноваженою особою
заявника);
П лоручення власника (користувача) або
набувача права на земельну лiлянку на
отримання вiдомостей з.Щержавного земельного
кадастру.

стан формування витягу/довiдки/викопiювання/ засвiдченоТ

на адDесч:

Службова iнформачiя
ГУ Дерхrвокадастру у Чвркаськiй областi

86 вiд 06.12.2022
, 
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одаються:

посвiдчуе

послуг за

запитуються

кадастру,

копlI
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(наявностi) особи, уповноваженоТ
надавати вiдомостi з .щержавного
земельного

вiдомостi з,Щержавного земельного

Прiзвище, власне iм'я, по

(за наявностi)

подання зzUIви

ГУ ДерхrеокФастру у ЧеDкасыiй обпатi

86 вiд 06,12.2022
, 

llll lll l lll llilllllIlllllllll lll] lll lll lllll
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