
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

1

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна 
посадова особа 
і структурний 

підрозділ

Дія
(В, У, п, 

3)

Термін
виконання

(днів)

1. Прийом та реєстрація заяви 
суб’єкта звернення в центрі 
надання адміністративних 
послуг.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

в Протягом одного 
робочого дня 
(Заяви
реєструються в 
день їх
надходження в
порядку
черговості)

2. Передача заяви відповідному 
структурному підрозділу 
Г оловного управління 
Держгеокадастру у 
Кіровоградській області

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. Реєстрація заяви у системі 
документообігу відповідного 
структурного підрозділу 
Г оловного управління 
Держгеокадастру у 
Кіровоградській області, 
передача документів до 
Державного кадастрового 
реєстратора

Спеціаліст
відповідного
структурного
підрозділу
Г оловного
управління
Держгеокадаст
РУ У 
Кіровоградські 
й області

в В день реєстрації 
заяви

4. Внесення до Державного 
земельного кадастру даних:

1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка 
звернулася із заявою;
4) відомості про Державного 
кадастрового реєстратора, який 
прийняв заяву.

Створення електронної копії 
заяви у Державному земельному 
кадастрі.

Державний
кадастровий
реєстратор

в Не пізніше 
першого робочого 
Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 
відповідному 
структурному 
підрозділі 
Г оловного 
управління 
Держгеокадастру у 
Кіровоградській 
області

5. Формування копій документів, 
що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру 
та/або витягів з них за 
визначеними формами за 
допомогою програмного 
забезпечення Державного 
земельного кадастру у двох 
примірниках;

ПГЯбйжгеокаластпу V

Державний
кадастровий
реєстратор

Кіговогоадськіи області-------------

в Не пізніше 
дев’ятого робочого 
Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 
відповідному 
структурному 
підрозділі 
Г оловного 
управління
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або

формування повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру 
за визначеною формою за 
допомогою програмного 
забезпечення Державного 
земельного кадастру.

Держгеокадастру у
Кіровоградській
області

6. Підписання копії документа, що 
створюється під час ведення 
Державного земельного кадастру 
та/або витягу з нього у 
паперовому вигляді або 
повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у 
паперовому вигляді та 
засвідчення підпису власною 
печаткою.

Державний
кадастровий
реєстратор

3 Не пізніше 
десятого робочого 
Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 
відповідному 
структурному 
підрозділі 
Г оловного 
управління 
Держгеокадастру у 
Кіровоградській 
області

7. Передає сформовані для видачі 
заявнику копію документа, що 
створюється під час ведення 
Державного земельного кадастру 
та/або витягу з нього у 
паперовому вигляді або 
повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у 
паперовому вигляді до 
спеціаліста відповідного 
структурного підрозділу 
територіального органу 
Держгеокадастру для 
проставлення у системі 
документообігу позначки про 
виконання послуги та передачі їх 
до центру надання 
адміністративних послуг.

Державний
кадастровий
реєстратор

в Не пізніше 
десятого робочого 
Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 
відповідному 
структурному 
підрозділі 
Г оловного 
управління 
Держгеокадастру у 
Кіровоградській 
області

8. Проставляє у системі 
документообігу відповідного 
структурного підрозділу 
Головного управління 
Держгеокадастру у 
Кіровоградській області позначку 
про виконання послуги та 
передає копію документа, що 
створюється під час ведення 
Державного земельного кадастру 
та/або витягу з нього у 
паперовому вигляді або

--------------------------------------------------------------- РУ-Держгеокадастру у

Спеціаліст
відповідного
структурного
підрозділу
Г оловного
управління
Держгеокадаст
рУ У 
Кіровоградські
й області

Кіровоград сшдігобласті---------------

в Не пізніше 
десятого робочого 
Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 
відповідному 
структурному 
підрозділі 
Г оловного 
управління 
Держгеокадастру у 
Кіровоградській 
області
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повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у 
паперовому вигляді до центру 
надання адміністративних послуг

9. Видача замовнику копії 
документа, що створюється під 
час ведення Державного 
земельного кадастру та/або 
витягу з нього у паперовому 
вигляді або повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру 
у паперовому вигляді

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В В день звернення 
заявника після 
отримання копії 
документа, що 
створюється під 
час ведення 
Державного 
земельного 
кадастру та/або 
витягу з нього або 
повідомлення про 
відмову у наданні 
відомостей 3 
Державного 
земельного 
кадастру

Загальна кількість днів надання послуги - 10 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена 
законодавством) -

10 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління
Держгеокадастру у м. Києві, міжрегіонального, міськрайонних структурних підрозділів та 
структурних підрозділів в районах, містах Головних управлінь Держгеокадастру в областях 
можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В -  виконує; У -  бере участь; П -  погоджує; 3 -  затверджує.
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ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області
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