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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ОСІБ. ЯКІ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА 

РЕЧОВОГО ПРАВА У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області
та структурні підрозділи у відповідному районі

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги
Головне управління Держгеокадастру у 
Кіровоградській області
м. Кропивницький 
вул. Академіка Корольова, 26 
тел.(0522)34-61-44, факс 34-61-39 
E-mail: Kirovohrad@land.gov.ua 
Відділ у Благовіщенському районі 
26400, Кіровоградська область, 
м. Благовіщенське вул. Ореста Гуменюка, 7 
тел. (05259)2-14-27 
Відділ у Бобринецькому районі 
27200, Кіровоградська область 
м. Бобринець, вул. Незалежності, 80. 
тел. (05257) 3-41-93 
Відділ у Вільшанському районі 
26600, Кіровоградська область 
смт. Вільшанка,вул. Центральна, 40 
тел. (05250) 9-79-54 
Відділ у Гайворонському районі 
26300, Кіровоградська область, 
м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20 
тел. (05254) 2-10-44 
Відділ у Голованівському районі 
26500, Кіровоградська область, 
смт. Голованівськ, вул. Соборна, 46 
тел. (05252) 3-04-87
Відділ у Добровеличківському районі
27000, Кіровоградська область 
смт. Добровеличківка, вул. Козацька, б. 59 
тел. (05253) 5-16-37 
Відділ у Долинському районі 
28500, Кіровоградська обл., 
м. Долинська, вул. Тесленка,51 
тел. (05234) 5-10-31 
Відділ у Знам'янському районі 
27400 Кіровоградська область 
м. Знам’янка, вул. Чайковського 7/55 
тел. (05233) 2-22-34 
Відділ у Компаніївському районі 
28400 Кіровоградська область, 
смт. Компаніївка, вул. Перемоги, 103а 
тел. (05240) 2-08-57 
Відділ у Кропивницькому районі 
25000, м. Кропивницький
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тел. (05222) 24-63-00
Відділ у Маловисківському районі
26200, Кіровоградська область, 
м. Мала Виска, вул. Шевченка, 60. 
тел. (05258) 5-12-57 
Відділ у Новгородківському районі 
28200, Кіровоградська область 
смт. Новгородка, вул. Квітнева, 11 
тел. (05241) 2-09-67
Відділ у Новоархангельському районі
26100, Кіровоградська область
смт. Новоархангельськ , вул. Слави, 43
тел. (05255) 2-28-40
Відділ у Новомиргородському районі
26000, Кіровоградська область
м. Новомиргород, вул. Соборності, 105/40
тел. (05256) 4-15-98
Відділ у Новоукраїнському районі
27100, Кіровоградська область
м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70
тел. (05251)2-19-49
Відділ в Олександрівському районі
27300, Кіровоградська область
смт. Олександрівка,
вул. Островського, 1 г
тел. (05242) 3-38-14
Відділ в Олександрійському районі
28000 Кіровоградська область
м. Олександрія, просп. Соборний, 59.
тел. (05235) 7-17-88
Відділ в Онуфріївському районі
28100 Кіровоградська область
смт. Онуфріївка, вул. Центральна, буд. 17
тел. (05238) 2-10-00
Відділ у Петрівському районі
28300, Кіровоградська область,
смт Петрове, вул. Святкова буд. 20
тел. (05237) 9-61-69
Віддл у Світловодському районі
27500 Кіровоградська область
м. Світловодськ, вул. Вадима Бойка, 2 б
тел. (05236) 2-48-60
Відділ в Устинівському районі
28600 Кіровоградська область,
смт. Устинівка, вул. Ювілейна, 19
тел. (05239) 4-13-70

2. Інформація щодо режиму роботи 
суб’єкта надання адміністративної 
послуги

Понеділок - четвер - з 8 години 00 хвилин до 17 
години 00 хвилин;
П'ятниця - з 8 години 00 хвилин до 15 години 45 
хвилин;
Обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 
45 хвилин

3. Телефон/факс (довідки), адреса, Пяржгяпі,яііяг, , Д„ШЖІІпМ>ормаційної картки_________________
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електронної пошти та веб-сайт суб’єкта 
надання адміністративної послуги

Н ор м ати в н і акти , яким и р егл ам ен тується  надання а дм ін істр ати в н о ї посл уги

4. Закони України Стаття 36 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 165, 166, 167, 167-1, 168, 198, 199 Порядку 
ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 № 1051

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади '

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого самоврядування

У м ови  отри м ан н я  а д м ін істр ати в н о ї послуги

8. Підстава для одержання адміністративної 
послуги

Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі довідки про осіб, які 
отримали доступ до інформації про суб’єкта 
речового права у Державному земельному кадастрі

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
(форма заяви додається)*
2. Документ, який підтверджує повноваження діяти 
від імені заявника (у разі подання заяви 
уповноваженою заявником особою)

10. Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у паперовій формі з доданими 
документами подається заявником або 
уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом 
вкладення та повідомленням про вручення або в 
електронній формі надсилається через Єдиний 
державний портал адміністративних послуг, у тому 
числі через інтегровану з ним інформаційну 
систему Держгеокадастру.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Безоплатно

12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації 
відповідної заяви у територіальному органі 
Держгеокадастру

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

ГУ Держгеокадастр

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 
запитувані відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа 
(на отримання відомостей Державного земельного 
кадастру у формі довідки про осіб, які отримали 
доступ до інформації про суб’єкта речового права 
у Державному земельному кадастрі мають право: 
суб’єкти речових прав на земельні ділянки; органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування для реалізації своїх повноважень, 

уйЩ Щ Щ Щ ^^аконом.)
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3. Документи подані не в повному обсязі 
(відсутність документа, що підтверджує 
повноваження діяти від імені заявника) та/або не 
відповідають вимогам, встановленим законом 
(заява не відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Довідка про осіб, які отримали доступ до 
інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі або 
повідомлення про відмову у її наданні

15 . Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається заявнику (уповноваженій особі 
заявника), надсилається поштою на адресу, вказану 
заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за 
власним електронним цифровим підписом 
(печаткою) заявника довідка про осіб, які отримали 
доступ до інформації про суб’єкта речового права 
у Державному земельному кадастрі або 
мотивована відмова у наданні такої довідки за 
бажанням заявника видаються також у формі 
електронного документа засобами 
телекомунікаційного зв'язку.

16 . Примітка * Форма заяви про надання відомостей з 
Державного земельного кадастру наведено у 
додатку до Типової інформаційної картки 
адміністративної послуги.

эдмила Вікторівна
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Додаток

до Типової інформаційної картки адміністративної 
послуги з надання довідки про осіб, які отримали 
доступ до інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі

(особа, уповноважена надавати відомості 

з Державного земельного кадастру) 

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи / 

найменування юридичної особи) 

(податковий номер/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера) 

(реквізити документа, що посвідчує особу, 

яка звернулася із заявою 

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

документа, що посвідчує повноваження діяти 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи) 

(контактний телефон)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення 
Державного земельного кадастру прошу надати:

□ витяг з Державного 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти 
(плану);

□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
ГУДефкгеокадастру у Кіровоградській області

здмила Вікторівна
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□ витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність земельних ділянок;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 
цільового призначення (використання);
0  довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі.

Відомості про: □ власника / користувача земельної 
ділянки або уповноважену ним особу;
□ спадкоємця/ правонаступника (для 
юридичних осіб);
□ особу, в інтересах якої встановлено 
обмеження, або уповноважену нею 
особу

□ орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування;
□ розробника документації із 
землеустрою/суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку земель”;
□ нотаріуса

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи / найменування юридичної особи

Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття номера

-

Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження 
юридичної особи

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), та 
документа, що посвідчує повноваження діяти від імені 
особи (для уповноваженої особи)

Підстави для надання відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відповідного органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 
якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості: __________
Дані про земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об’єкт Державного земельного 
кадастру, стосовно якого запитуються відомості

До заяви/запиту додаються:

□ копія документа, що посвідчує особу;
□ документ про оплату послуг за надання 
відомостей з Державного земельного

ГУ Держгеокадастру у

□ документ, який підтверджує повноваження 
діяти від імені заявника (у разі подання заяви 
уповноваженою особою заявника);

Кіровоградській області

адмила Вікторівна
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кадастру; □ доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державного 
земельного кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу
надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:_______________________
□ в іншій формі_______________________________________

7

Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

Прізвище, ім’я та по батькові особи, 
уповноваженої надавати відомості з 
Державного земельного кадастру

МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру

Дата подання заяви 

МП

ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області

1011 від 12.11.2019
адмила Вікторівна


