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Додаток 2 до наказ) 1 оловною 
управління Держгсокадастр) у 
Кіровоградській області 
від

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІС ІТАТИІШОІ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ відомостей З ДЕРЖАВНОГО 'II-МИЛЬНОГО КАДАСТРУ 

У ФОРМІ ВИ ГЯГІВ З ЛГРЖАШЮ1 О ЗЕМРУІЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗІ МІЛЬІІУ ДІЛ Я.
(назва адміністративної пік і\ш )

Головне управління Дсржі еокадасі р> у Кіровоградській області

Найменування центру 
на іання адмініс іраіивної послуги.

п якому здійснюється 
обслуї овування суб'єкта звернення

1.
Місцезнаходження центр) надання 

адмініс гративіюї послуги
2 .

Гелсфон/факс (довідки), адреса 
слек і ронної і юиі і и і а веб-сайт 

цеіпру надання адміністративної
ПОСЛУГИ

г а  с і р у  к і т  п н і  п і д р о з д і л и  у  в і д п о в ід н о м у  р а й о н і
(найменування суб'єкта палання гкк і) ги)

Інформація про центр надання адміністративних іюс.ш
Цемір на даний адмініс і ранішніх послуг 
> Блаї овіщснськотіх районі
26400 Кірової радська область 
м. Благовіщенське вул. І ероїв У країни, 72. 
зел. (05259)2-92-49. 
e-mail: cnap@u 1 rda.kr-admіn.gov. ua 
Ценір на данііи а імінісі pa пінних послу і 
у Бобринсцькохіу районі 
27200 Кіровоградська обласіь 
м. Бобринєць. вул. Шевченка. 101-а. 
e-maiІ: chap@bobr.kr-adrniп.qov.ua 
тел./факс (05257) 3-41-44 
"Ценір наданий адміністративних пос іп  
Бобринсцької міської рад и”
27200. м. Бобринєць 
вул. Миколаївська. 51 а 
тел. (0525 7)2-46-51
Цскгр наданий адмініс і раї інших нос іуі 
у Віл шпанському районі
26600 Кірової ра дська обл. 
смг. Вільшанка, вул. Цсіпральна. 40. 
тел. (05250) 9-75-79 
e-mail: enap@vl.kr-admm.gov.ua 
Ценір надання адмінісіра пінних иослуї 
у Гайворонському районі 
26300. Кірової радська обласіь. 
м. Гайворон, ііл. Героїв Майдану. 5. кім. 4. 
гел.(05254) 2-10-40
e-mail: cnap@gayvoron.kr-adimn.gov.ua 
Центр на даний а імінісі раїишніх иослуї 
у І олованінсі.кому районі
26500 Кірової радська обласіь. 
смт. Голованівськ. вул.. Соборна. 44-6 
(05252)2 15 34
e-mai 1: cnap@gl.kr-adinin.gov.ua 
Ценір на данії» а і м і н і с і  ра пінних нос їм
у Добровеличкінському районі
27000, Кірової радська облас і ь 
смг. Добровеличківка 
вул. Незалежнеє і і. будинок 112 
зел. (05253) 5-І 1-38 ' 
e-mai І: cnap@d v. kr-adm in .go v. ua

ГУ Держгвсжедасіру у Кіровоградській області
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T "Ціпі |> налшшя ал мі ніс і pa пін них нос іуі
Поміч мийсь кої міської раці
27030, Кіровоградська обласп».
Добровсличківський район, м.Помічна.
ГІров Г айдамацький, 2 В 
тел. 095-62-866-17
Ценір надання адміністративних носдуі у 
Долинському районі
28500. Кірової ра іська обл.,
Vi. Долинська. вул.Соборносіі України, 26.
іел. (05234) 3 06 91
е-шаі 1 : jcnap@dl. kr-admjn.gov. на
Центр натання адміністративних нослуї у
інахі'ямському районі
27400 Кірової радська область
м. Знам'янка, вул.М. Грушсвською, 17, каб.№12.
тел. (05233) 2 20 32
e-mail: cnap@/n.kr-admin.gpv.ua
І (сні р питання ад viiii ici ра пінних нос. їм
у м.Знам'янці
27400 Кіровоградська обласі ь
м. Знам'янка, вул. М. Грушевського. 17. каб.№10
тел. 7-43-05; 7-43-00
e-mail: admposlug@zn-rada.gov.lia
Цей і р на іаиіін адміністративних послу і
Кроніїкницької РДА
м. Кронивницький, вул. Дарвіна, 25.
тел. 56-34-64
c-mai I : cnap^kirrda.kr-admin .gov. на
Ценір надання адміністра пінних послу і міста
Кроникницькиіі
\л. Кронивницький. вул. Велика Перспективна. 41 
(будинок Кіровоградської міської ради) 
гел. (0522) 22-86-39
Ценір на іаіінн аімінісіра пінних іа сопіи іьиих Послу і 
Соколінської сільської ради
Кірової радська область, Кронивницький район. 
с.Соколівське, вул. Шевченка, 68. 
тел .30-15-73
e-mail : sokoli vskasr@ukr.net
Центр надання адміністра пінних послу і у
Коминиіївському районі
28400 Кіровоградська облає іь,
смг. Компановка, вул. Паркова, 4.
гсл.(05240) 2-07-76
e-mail: cnap@km.kr-admin.gov.ua
Ценір надання адхііііісіраііівііих послугу
Маловмскінському район і
26200 Кірової радська область.
м. Мала Виска вул. Центральна, 76.
e-mail : cnap@mv.kr-admin.gov.ua
І (спір на даним адміністративних нослуї у
ІІовіородкіиському районі
28200,Кіровоі радська область,
емт ІІовюродка. вул. Цепі рал ьна. 1.
(05241)20583
e-mail: cnap@na-kr-admin.gOY ua

ГУ Дер жгвежад астру у Кдоогредсыой області
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Центр наданим адмінісі раї шитих нослуї у 
Новоархангельському районі
26100 Кіровоградська область
смт. Новоархашсльськ. вул. Центральна 31
гел. (0525512-*5-94
e-mail: спар(ядю\оагІі.kr-admin.gov.ua.
Ценір наданим адмінісі расинних ннслуї
у Новом иргородському районі
26000, Кірової радська область
м. І Іовомиргород. вул. Соборності, 112.
тел.(05256) 4-15-69
e-mail: inbox 1 @nmrdakr-admin.цоу.иа
Центр на танки а тмінісіра пінних нослуї у
Новоу критському районі
27100 Кірової радська область
м. 1 Іовоукраїнка. вул. Соборна, 52/1,
гсл.(05251) 2 26 06
e-mail: cnap@nu.kr-admin.gov.ua
Центр катаним а (міністра інвних поедут у
О.іексан ірівському районі
27300 Кірової радська облає і ь
смт. Олександрівка, вул. Незалежнос і і України. 82.
тел. (05242) 3-30-81
e-mail: cnap@olcxrda-kd-admin.gov.ua
Центр наданим адмінісірагинних поедут
у Олександрійському районі
28000 Кіровоградська область
м Олександрія, вул. І Ісршотравнева. 5.
тел. (05235) 7-20-99
e-mail: cnap@olc.\.kr-admin.gov.ua
Ценір наданим атмінісіраіикних нослуї
у м. Олександрії
28000 Кірової радська област ь
м. Олександрія, проси. Соборний. 59.
іел. (05235) 7-28-Я0
Центр на таким адміністративних нос іуі 
у Опуфріївському районі
28100 Кіровоградська область. Онуфріївський район, 
смт. Онуфріївна. вул. Цепі рад ьна.буд. 11. 
іел.(05238) 2-04-37.
c-mai 1: cnap@onurricvka.kr-admin.gov.ua 
Центр наданий адмінісірашвних послуг 
у ГІстрівському районі 
28300.Кіровоі радська область, 
смт. Петрове, вул Сняікова буд. 20 каб.118. 
іел.(05237) 9-64-88. 9-64-28(факс) 
е-піа і 1 :cnap@pclrovo. kr-ad m і n .gov ,ua 
Центр падання адміністративних поедут 
у Сні і j ю вод сі» ком у районі 
м. Світловодськ.
вул. Героїв України, 14, каб. 18 а.
'Центр наїаннм адмінісіраїивних нослуї виконавчою 

комітету Свіїлоко іської міськоїра ти Кіроногра іської 
області”
27501. Кірової радська область, 
м.Світловодськ. вул. Героїв України, буд. 14 
ісл. (05236) 73624. 73440 

, e-mail: спар'я. smvk.kr-admin.gov.ua
ГУ ДержгюкадостЬу у Мрбвофадсьяй обласТГ
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Інформація щодо режиму роботи 
центру надання адміністративної 

послуги

Ц е»іg> »аланин и.іліінісіраїттних пос іуі 
у Усгинівському раііоні
28600 Кірової радська область.
смт. Устинівка. вул. Ювілейна. 2. (05230)4-12-94
e-mail: cfiaptauslin.kr-admin.pox .ua

Відповідно до графіка роботи 
центрів надання адміністративних нослуї

Порічні и ви і акти , якими реї іа>існ і yt іьси ішла ніш а (міністра і ішної послу і и
Закони України

Акти Кабінету Міністрів України

Акти центральних органів виконавчої 
влади

Акти місцевнл органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування

Стаття 38 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», Закон України «Про держалн} 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно і а 
обтяжень» _ _
Пункти 166. 167. 167і. 168. 171, 177і Порядку пещення 
Державного земельного кадастру, за твердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17»овіня 
2012 р .№  1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України і|ід 16 
травня 2014 р. №  523-р «Деякі ниіаїшя надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг»

Умови о грима и ни адміністрат н в ної иос іуги
Підстава дли одержання 

адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимої и ю нич

відомостей Державної о 

Держаївноги

1 (І. І Іорядок та спосіб подання докумсні ів, 
необхідних для отримання 
адмінісіративної послуги

Заява про падання 
земельного кадас \ ру 
1 Заява про надання відомостей з 
земельного кадастру т  формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженим иосіановою Кабінеіу Міністрів 
України від 17 жовііія 2012 р. № 1051 (форма 
додає гься)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
витягу з Державною земельною кадастру 
земельну ділянку (або інформація фекиі ш і и нла 
про сплату збору (внесення плаїи) в будь-якій формі, 
надані суб’єктом звернення **).
3. Документ, який підтверджує повноваження 
від імені заявника (у разі подання 
у повноваженою заявником особою)
Заява про надання відомостей і Державною 
земельного кадастру у паперовій формі з чодшими 
юкуменгами подасться заявником 

уповноваженою ним особою особисто 
надсилається рекомендованим листом з описом 
вкладення та повідомленням гіро вручення ябо в 
електронній формі надсилається через Публічну 
кадастрову карту або Сдиний державний іфріад 
адміністративних послуг, у тому числі мере*

заяви

гро
1Є Ж \ )

І1ЯТИ
заяви

аоо
або

ГУ Держгео кадастру у Кіровоградській області
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Платність (безоплатність) надання 
а шіністративної послуги

11.1

11.2

Норматив..с-нравсві акти, на підставі 
яких стягусться плата

Розмір іа порядок внесення плат 
{адміністративного збору) за платну 

а іміністративиу послугу

інтегровану з ним інформаційну систему 
Держгеокадасіру, представлену у формі ІніЬрнст- 
сторінки.
У разі подання заяви органом державної злади. 
органом місцевого самоврядування у заяві 
зазначаюіься підстави надання ві ці овіяної інфо змації 
з посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відповідного органу запитувати гаку інформацію, а 
також реквізи і и справи, у зв'язку з якою вйник іа 
потреба в отриманні інформації. Гака заява 
розі ля дасться у позачсрі овому порядку.
Послуга платна (у випадку звернення оріанів 
виконавчої вла ш га орі анів місцевого 
самоврядування безонлаша)

_У ризі платності:
Сгаггя41 Закону України «1 Іро Державний земельний 
кадастр», стаття 34 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
обтяжень»
Розмір плати за надання послуїи 0.05 рс 

нрожиіковою мінімуму для працездатних

іа їх

зміру
осіб.

ідмилв Вікторівна

встановленої о іаконом на 1 січня календарного року. 
в яком)' надає і ься відповідна адміпіс і ративпа не слуга 
За надання виїяіу з Державного земельною каїасіру 

про земельн> ділянку, що м ісіиіь відсмосіі 
Державного реєстру речових прав па нер>хоме N айно, 
додатково сплачується адмінісірагивний іб р за 
надання інформації з ці,ого реєстр) відповідно 
до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно га їх обтяжень >.
За отримання інформації з Державного реєстру прав 

справляється адміністративний збір у такому розмірі: 
0.025 прожиікового мінімуму для працездатна осіб

- отримання інформації в паперовій формі:
0,0125 прожи гкового мінімуму для нрацездаїни ч осіб

- оіримання інформації в елекіронній формі; 
Адміністративний збір справляється у відлові: йому 

розмірі від прожи і кового мініму му для працездатних 
осіб, встановленого законом на 1 січня календарного 
року, та округлюється до найближчих 10 і ривсін>.
Оплата послуїи здійснює і ься шляхом попереднього 

перерахування коштів через банки га/або відділення 
поштового зв'язку; підтвердженням онлаїи послуги є 
платіжне доручення або квитанція з відміїкою банку 
чи відділення поштового зв’язку (або інформація 
(реквізити нлаїежу) про снлаїу збору (внесення 
плати) в будь-якій формі, надані суб'єктом звернення

Оплата послуг здійснюється з урахуванням гіимої 
Закону України «Про платіжні системи і а не зека і 
коштів в Україні».
У разі подання заяви в елекіронній формі ощлата 

послуї за надання відомостей з Державною
ТУ Двржгеосаадастру у Коовсхрадсьюй області

101 Від 30.12.2020
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11.3.

12.

ІЗ.

14.

15.

16.

І

Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

С ірок надання адміїнсграііівної 
послуги

Перелік ншсіав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Результат надання адміністраіивної 
послуги

Способи отримання відповіді 
(резулыату)

Примітка

земельного кадасіру здійснюється із застосуванням 
електронних платіжних засобів відповідно до Закону 
України «Про платіжні системи га переказ кпім ів в 
Україні».
Розрахунковий рахунок для внесення шіаіи надасться 
ценіром надання адміністративних иослуї. який н а д  а с  
адміністративну послугу
В день реєстрації відповідної заяви у територіальному 
органі Держі сокадастру
1. У Державному земельному кадастрі в дсуші 
запитувані відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державною 
земельного кадасіру звернулася неналежна особа 
(право на оіримання витягу з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку надано органам 
державної влади, органам місцевого самоврядування 
для здійснення своїх повноважень, визначених 
законом; фізичним і а юридичним особам, за умови їх 
ідентифікації з викорисіанням кваліфікованого 
електронного підпису чи іншого алыернативпого 
засобу ідентифікації особи).
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність
документа, що підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника. нідсу і нісіь докум ент. що
підтверджує оплату иослуї з надання виїзну (або 
інформації (реквізитів п іаіежу)**) іа/або не 
відповідають вимогам, встановленим законом заява 
не відповідає встановленій формі)
Витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку або повідомлення про відмзву у 
наданні відомостей з Державною земельною 
кадастру
Видасться ценіром падання адмінїсі раї інших ііостуї 
заявнику (уповноваженій особі заявника), або 
надсиласіься поштою на адресу, вказану заявником у заяві. 
У разі подання заяви в електронній формі за власним
кваліфікованим елекіронпим підписом (гісча і кою)
заявника відомості з Державного земельного кадасіру про 
земельну ділянку або мотивована відмова у наданні іаких 
відомостей за бажанням заявника видаюіься іакож у формі 
електронного документа іехнічиими зас
теленому і ііканш 
У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 
кадасірову кар і V ви і яг з Державною земельного ка Іасіру 
про земельну ділянку у формі слскіронної о докумсн а або 
мотивована відмова в наданні іакого докумеша ви іаюіься 
в режимі реального часу за допомогою прої рампою 
забезпечення Державною земельного кадасіру.

**Форми заяи про падання відомостей з Державшою 
земельного кадастру наведені у додатках 1.2 до 
інформаційної каріки адмініс гра і іншої иослуї и 
**до 3] і рудня 2021 р.

ГУ Двржхесжадастру у Кровофадсыой області

101 від 30.12.2020
вдмила Вікторівна
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Додаток 1
то інформаційної карі ки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державною земельною 
кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадасіру про 
земельну ділянку

(особа, уповноважена на,іанаїтз впомосп 

»Державною земельного к&іастру)

(прізвище. ім'я та но батькові фі нічної особи 

найменування юридичної оиюи)

(но іаі новий иомср/ссрш і а номер паспорт 

фізичної особи, яка через свої рс ні ійні переконання 

ві імови іася віл прийняття номера)

(реквізит документа, нк» посвідчує особу, 

яка зверну іася м заявою 

(назва документа, номер та серія, дача видачі), іа 

документа, що посвідчує повноваження пяти 

віл імені особи)

(місце проживання фізичної особи 

мішсзнахо/іжсішя юридичної особи) 

(номер контактного гс іефон\)

ЗАЯВА
про наданий відомеє ієн з Державною земельною кадасіру

Відповідно до Закону України '‘Про Державний земельний кадастр'1 га 1 Іорядку всдЬння 
Державного земельного кадастру прошу надати:

0  витяі з Державного 
земельної о кадас і ру

про: межі державного кордону України
землі в межах ісриторії адмінісіраіишіо-ісриюріальпо 

одиниці
обмеження у викорисіанні земель 

0  земельну ділянку з:
0  відомостями про речові права на земельну ділянку. їх 

обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

усіма відомостями, внесеними до І Іоземсльиої книі и. 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2013 р.

видачу державного акта на право вчасності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території):

09ю

ГУ Дердавокадастру у Ировоєрад сьий області

101 віл 30.12.2020
її їїидоила Вікторівна



виконіювання з каргоірафічної основи Державною земельного кадаеіру. кадасірово 
карій (плану);

копію документа, шо створюється під час ведення Державного земельного кадастру;

8

витяг з докумен га Державного земельного кадасіру; 
довідк) про наявність га розмір земельної частки (паю);
довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за повним видом її 
цільового призначення (використання);

довідк) про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі.

у

Відомості
про:

власника / користувача земельної 
ділянки або уповноважену ним 
особу;

спадкоємця правонаступника (для 
юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено 
обмеження, або уповноважену нею 
особ>____________________________

орган державної влади / орган 
місцевого самовря дування;

розробника документації із 
землеус грою/суб'єкта оціночної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України "Про оцінк) 
земель'';

ноіаріуса_____________________

1 Ірізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи найменування юридичної особи

1 Іодатковий номер / серія га номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

Місце проживання фізичної особи 
місцезнаходження юридичної особи

Рсквізши документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер іа серія документа, дата його видачі), 
га документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)____________

1 Іідстави 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'язк} з 
якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого затій іуюігься 
відомосіі:

Дані про земельну ділянку

Місце розташування земельної д ілянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об'єкт Державного земельного 
кадастру^стосовно якого запитуються відомості

Со

ГУ Двржгесжадастру у Кіровоградській області

101 від 30.12.2020

1
адмила Вікторівна
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Відомості про документ та/або витяг з докум ент Державною земельною кадастру, 
стосовно якого запитуються відомосгі:

Дані про тип (назву), номер, дату реєстрації, назв} 
розділу або перелік розділів, назву або номер 
с горінки документу, з якого замовляється копія

До заяви/запиту додаються:

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

доручення власника (користувача) або 
набувача права на земельну ділянку на 
отримання ві домостей з Державного земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування витяі у/довідки/викопіювання/ засвідченої копії пЬошу

копія докумен та, що посвідчує 
особу:

докумен г про оплату послуг за 
надання відомосіей з Державного 
земельного кадастру;

надаїи:
у паперовій формі 
в електронній формі на адресу: 
в іншій формі

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Да іа ресс грації заяви
Підпис заявника п

Прізвище, ім 'я за но батькові особи, 
уповноваженої надавати відомості з 
Державного земельного кадастр}

МІ І (за наявності) Підпис особи, уповноваженої падаваг 
відомості з Державного земельного 
кадас тру

4

Даіа подання заяви І

МИ

здмила Вікторівна

ТУ Двржгесжадастру у Кіровоградській області

101 від 30.12.2020



1 0

Додаток 2
ю інформаційної каріки 

адмішсіра гивної послуги ч надафія 
відомостей ч Держанного земельного 
кадастру у формі ви і ятів ч 
Державного земельного каїасіру 
земельну ділянку

(особа, вповноважена надавати ві юмосп 

і  Державного земетыюго кадастру)

(прізвище. ім’я та но батькові фізичної особи

найменування юри іичної особи)

(по іаїковий номср/ссрія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої редп іі'іш переконання 

ні імовилася віл прийняі гя номера) 

(реквізити документа. ІНО ІІОСВІ ічуг особу.

яка звернулася із заявок»

(назва иплмемта номер і а серія, іаіа видачі), та 

юкумсніа. іцо поснідчус повноваження няні 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи

місце {находження юридичної особи) 

(номер кшп ак гного тс ісфопу)

ЗАЯВА
про на іакпи відомості ей з Державної о ісмсльиоі о кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний чемельний кадастр" та Порядку вс. 
Державного чемельного кадастру прошу надати:

про

.СІІНЯ

0  витяг з Державного 
земельного кадастру

про: межі державного кордону України
чемлі в межах іериторії адмінісіраіивно-ісришріальїкр 

одиниці
обмеження у використанні земель 

0  земельну ділянку з:
відомостями про речові права на земельну ділянку. їх 

обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
ч Державного реєстру речових прав па нерухоме майно;

0  усіма відомостями, внесеними до Поземельної книїт. 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2013 р.

видачу державного акта на право власносіі на земельну 
ділянку новому власнику земельної іілянки

довідку, що містить узагальнену інформацію про чемлі (терніорії);

адмила Вікторівна

ГУ Держгвомдастру у Кдоофедсьяй сбласп
101 від 30.12.2020 

її II
Ш
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никопіювання з картографічної основи Державною земельного кадастру, кадастрової 
карій (плану);

копію документа, що створюється під час ведення Державного земельною кадасіру 
ви гяі з документа Державною земельного кадастру: 
ювідку про наявність га розмір земельної частки (паю);

довідку' про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержанні] \ 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 
цільового призначення (використання);

довідку про осіб, які оіримали доступ до інформації про суб'єкта речовою права > 
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 і і 
іемлеустрою/суб'гкга оціночної 
діяльності відповідно до стан і 6 
Закону України “Про оцінку 
земель";

нотаріуса

1 Ірізвищс. ім 'я га по батькові фізичної 
особи найменування юридичної особи

Подаїковий номер / серія іа 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), 
іа 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 запиіуваїи таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з 
якою виникла погреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадасіру стосовно якою запиіуюіься
відомості:

Дані про земельну ділянку

Місце розіашуваїшя земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

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

ГУ Двригбокадастоу у КЪовирадсьмй області

101 Від 30.12.2020
удмила Вікторівна
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1 2

Відомості про документ та/або вигяі з докумсіиа Державного земельною кадастру 
стосовно якого за ііи т о іь с я  відомості:

----------------------------------------------------------------т

Дані про іии (назву), номер, дату реєстрації, назву 
розділу або перелік розділів, назву або номер 
сторінки документу з якого замовляється копія

До заяви/запиту додаються:

копія документа, що посвідчує 
особу;

документ про оплату послуг за 
надання відомостей з Державного 
земельного кадастру;

документ, який шдіверджує повноваження] 
діяти від імені заявника 
(у разі подання заяви уповноваженою особою 
заявника):

доручення власника (користувача) або 
набувача права на земельну ділянку на 
отримання ві юмосгей з Державного ісмсльнф 
кадастру.

о

Інформацію про стан формування витягу/довідки/никопіювання/ засвідченої копії прошу
надаїи:

у паперовій формі 
в електронній формі на адресу: 
в іншій формі

Службова інформація 
Реєстраційний номер шяви

І Іідпис заявника

І
Дата реєстрації заявиі
Прізвище, ім 'я та по батькові особи, 
уповноваженої надаваїи відомості з 
Державного земельною кадастру

МИ (за наявності) Підкис особи, уповноваженої надана
відомост і з Державного «смольного 
кадас і ру

ги

Дага подання заяви

МИ

ГУ Двржгеоквдастру у Кіровоградській облает»
101 Від 30.12.2020
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