
Найменування центру 
палання адміністративної послуги, 

в якому здійснюється 
обслуз ову вання суб'єкта звернення

1.
Місцезнаходження центру надання 

а іміністративної послуги
1.

Гелсфон/факс (довідки), адреса 
елекзронної пошти га веб-сайї 

центру надання адміністративної 
послу І и

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
НАДАННЯ В1ДОМОСІГЙ ЗДГРЖАВЦОГО ЗЕМЕЛЬНОЇ О КАДАСГРУ У ФОРМІ ВИ І ЯГ|В З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ 
АДМІІПГТРА ГИВНО- П РИ ГОРІАЛЬІІИХ ОДНІ ІИІ (Б

(iiajea адиіі нітрати яноі пос іми)

Головне управління Держгсокаїастпл > Кіровоградській області 
та сі рук гурій нцдозділи у відповідному районі

(найменування іу бЧ к іа палання нослуїи)
Інформація про центр надання адмінісіраз інших послу і

Ценір на іання адхіініс і ри пінних нос іуі 
у Благовіщенському районі 
26400 Кірової радська обласі ь 
М- Ьлаювіщенське вул. Героїв України.72, 
зел. (05259)2-92-49,' 
e-mail: спардфіIrda.kr-admin.gov.ua 
Ценір наданим адмініс і ранішніх нослуї 
у Бобринецькому районі 
27200 Кіровоградська обласіь 
м. Бобринець, вул. Шевченка, 101 -и, 
e-mail: сИщ^ЬоЬг.kr-admin.qov.ua 
тел./факс (05257) 3-41-44 
"Центр наданий адмінісіранішніх нос іуі 
Бобринецької міської ради"
27200, м. Бобринець 
вул. Миколаївська. 51 а 
тел. (05257)2-46-51
Ценір наданим адмінісі раніш ніх нос.іуі 
у Віл шнапсі, кому районі
26600 Кірової радська обл. 
смі. Вільшанка, вул. І (спіральна. 40. 
зел. (05250)9-75-79 
e-mail: cnap@vl.kr-adiiiui.gov.ua 
Ценір надаїїнм адмінісі рані нних послу і 
у Ганноронськочу районі 
26300, Кірової радська область, 
м Гайворон, діл. Героїв Майдану. 5. кім. 4 
тел.(05254) 2-10-40
e-mail: cnap@gavvoron.kr-admin.gov.ua 
Ценір надання адміністративних послу і 
у Голованівському районі
26500 Кірової радська обласіь. 
смт. Голова»ікськ. вул.. Соборна. 44-6 
(05252)2 15 34
e-mail: cnap(«)gl.kr-admm.gov.ua 
Ц енір  наданим а дхіінісірапінних нос ічі 
у Добровсдичкінському районі
27000. Кірової радська обдаси, 
см і . Добровеличківка 
вул. Незалежносіі. будинок 112 
зел. (05253) 5-І 1-38 '  
e-mail: cnap@tk kr-admin.gpv .ua 
"Ценір наданим адхіінісіра дивних послу і " 
ІІомічіїмнської міської ради 
27030. Кірової ра дська обласі ь.
Добровсличківський район, м.Помічна.
Пров Гайдамацький, 2 В 
зел. 095-62-866-17

ГУ Держгвснчаастру у Кіровоградській області
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Центр надання адміїїїстраіииних нослуї у 
Долинському районі
28500, Кірової радська обл., 
м. Долинська, вул .Соборності України. 26. 
гел. (05234)3 06 01 
e-mai 1: jcnap@ d 1. kr-ad min .gpv.ua 
Центр надання адмініст раї інших нослуї у 
Знам'инському районі 
27400 Кіровоградська область 
м. Знам’янка, вул.М Гру шевської о. 17, каб.№12. 
тел. (05233) 2 20 32 
e-mai І: cnap(a)/n. kr-adm in.gov. ua 
Цен гр надання адміністративних послуг 
у м.Знам’яіші
27400 Кіровоградська область 
м. Знам’янка, вул. М. Грушевського, 17, каб.№10 
тел. 7-43-05; 7-43-00 
e-mail: admposlug@zn-rada.gov.ua 
Ценір надання адмінІсіратииних нослуї 
Кронивницької РДА 
м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 25. 
тел. 56-34-64
e-mai І: с n_ap@ k і rrda. kr-adm і n .gov. ua 
Центр надання адміністративних нослуї міста 
Кропивницький
м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 
(будинок Кіровоградської міської ради) 
тел. (0522)22-86-39
Центр надання алмінісі раї інших і а соціальних рослу і 
Соколівської сільської ради
Кірової радська область, Кропивницький район, 
с.Соколівське, вул. Шевченка, 68, 
гел. 30-15-73
e-mail: sokolіvskasr«mikr.net 
Центр надання адміністратиьних нослуї у 
Компанїївському районі 
28400 Кіровоградська област і», 
смт. Комианіївка, вул. Паркова. 4. 
тел.(05240) 2-07-76 
e-mail: cnap@kni.kr-admin.gov.ua 
Центр надання адміністративних послуг у 
Маловисківському районі 
26200 Кіровоградська облає іь, 
м. Мала Виска вул. Центральна . 76 
e-mail: cnap(@mv kr-admin.gov.ua 
Центр надання адміністративних нослуї у 
Новгород кінському районі 
28200,Кіровоградська облает ь. 
смт Новгородка. вул. Центральна. 1.
(05241)20583
e-mail: cnap@ng.kr-admin.gov .на 
Центр надання адміністративних посл у і у 
Новоархангельському районі 
26100 Кірової радська область 
смт. Новоархаш сльськ, вул. Ценіральна 3 1 
тел. (05255) 2-15-94 
e-mail: cnap@novoarh.kr-admin.goy.ua,

ГУ Держгео кадастру у Кіровоградській області
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Центр наданий адміпісграї інших послу і 
у Новомії ргороіському районі
26000. Кірової ралська область
Vi. Новомиргоро і. вул. Соборності, М2.
гел.(05256) 4-15-69"
e-mail: inbox I (а nmrda.kr-admin.gpv.ua
[(спір надання адміністративних послуг у
Новоукраїнському районі
27100 Кіровоградська область
м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 52/1,
тел.(05251) 2 26 Об"
e-mail: cnap@nu kr-admin.gpv.ua
Центр надання а нмінісіра пінних послу і у
Олександрійському районі
27300 Кіровоградська область
смт. Олександрівна, вул. Незалежнеє і і України. 82
тсл. (05242) 3-30-81
e-mail: cn^@olc\rda.kd-adm in._gov.ua
Цснір надання а (міністраі ивішх іюс.іут
у Олекса її фінському районі
28000 Кіровогра іська область
м. Олександрія, вул. І Іершотравнева, 5.
тел. (05235) 7-20-99
e-mail: cnap@olcx.kr-admin.gov.ua
Центр надання адміністративних послу і
у м. Олексан ірії
28000 Кіровоградська область
м. Олександрія, проси. Соборний, 59.
тел. (05235) 7-28-30.
Центр палання а іміііісіратиьнкх нос.іуі 
у Оііуфріївському районі
28100 Кіровоградська область, Онуфріївський райгін. 
смт. Онуфріївна, вул. Ценгралыш,буд. 11. 
тел.(05238) 2-04-37.
e-mail: cnap@omilricvka.ki-admin.gov.ua 
Цен if) надання а ім ініора пінних послу і 
у Пеірівськомх районі
28300.Кіровоградська облас гь. 
смт. Петрове, вул. Святкова буд. 20 каб. 118. 
тел.(05237) 9-64-88, 9-64-28(факс) 
e-mai І: cnap@pclrovo.ki-adniin.gov.ua 
Центр надання адміністративних поему і 
V Свіїловодському районі 
м. Світловодськ.
вул. Героїв України. 14. каб. 18 а.
"'Центр надання адміністративних послу і виконавчої о 
комі іе і у Свії лонодської міської ра (її Кірової радської 

І області"
27501, Кірової ралська область,
м.Світловодськ. вул. Героїв України, буд. 14
таї. (05236) 73624, 73440
e-mail: cnap@smvK.kr-adniin.gov.ua
Центр надання адмінісі раї ивішх послу і
у Усгинівськохіу районі
28600 Кірової ралська облас і ь.
смт. Усгинівка, вул. Ювілейна. 2. (05239) 4-12-94
e-mail: cnap@uslin.kr-admin.gpv.ua

ГУ Двржгеоодасіру у Крокирадсьяй області

101 від ЗО. 12.2020
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Інформація щодо режиму роботи 
центру надання адміністративної 

послуги

Відповідно до графіка роботи 
центрів надання адмінісіративних послу]

Норма і и в  ні а к т , иміми регламеніусіься надання адмінісіраї явної послу) и
Закони України

Акти Кабінету Міністрів України

Акти центральних органів виконавчої 
влади

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування

Стаття 38 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»
Пункти 166, 167, 168, 173, 177 1Іоря,чку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 « о т  ня 
2012 р. № Ю51 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 
травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг»

Умови отримання адмшісіраї явної послуги
Підстава для одержання 

адм ініс гра гивної послуги

Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

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

В 1Д О М О С І СИ  і } (органної оЗаява про надання 
земельного кадастру
1. Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного ка дастру, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 № 1051 (форма заяви 
додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
витягу з Державного земельного кадастру про землі в 
межах території адмініегратинно-териіоріальних 
одиниць (або інформація (реквізити платежу) про 
сплату збору (внесення плаїи) в будь-якій формі, 
надані суб’єктом звернення **).
3. Документ, який підтверджує повноваження дія і и 
від імені заявника (у разі подання заяви 
уповноваженою заявником особою)
Заява про надання відомостей з Державної о 
земельного кадастру у паперовій формі з доданими 
документами подається заявником або 
уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом 
вкладення іа повідомленням про вручення або в 
елекіронній формі надсилається через Публічну 
кадастрову карту або Єдиний державний поріал 
адміністративних послуг, у тому числі через | 
інтегровану з ним інформаційну систему | 
Держгсокадастру, представлену у формі Інісрнсі- і 
сторінки.
У разі подання заяви оріапом державної влади. | 
органом місцевого самоврядування у заяві 
зазначаються підстави надання відповідної інформації

ТУ Держгеокадастру у Кіровоградській області

101 Від 30.12.2020
вдмила Вікторівна
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і і.і

11.2,

11.

11.3.

12.

13.

Плаї шсіь (безоплаї нісгь) надання 
адміністративної послуги

Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата

Розмір та порядок внесення штати 
(адміністративного збору) за платну 

алмінісграіивну послугу

Розрахунковий рахунок для внесення 
плаї и

Строк надання адміністративної 
послуги

Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

з посиланням па норму закону, яка передбачаГ право 
відповідного органу запитувати гаку інформацію, а 
також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла 
потреба в отриманні інформації. Гака заява 
розглядається у позачерговому порядку.
Послуга платна (у випадку звернення органів 
виконавчої влади та оріанів місцевою 
самоврядування безоплатна)

З разі платності:
Стаття 41 Закону України «1 Іро Державний зєгу ельний 
кадастр»
Розмір плаї и за надання послуги 0,06 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного
року, в якому надасться відповідна адміністративна 
послуї а
Оплата нослуїи здійснюється шляхом попередньою 
перерахування коштів через банки га/або відділення 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є 
платіжне доручення або квиїаннія з відміїконЬ банку 
чи відділення поштового зв’язк) (або інформація 
(реквізити платежу) про сплачу збору (внесення 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення

Оплата послуї здійснюється з урахуванням вимої 
Закону України «Про платіжні системи та іереказ 
коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата 
послуг за надання відомостей з Державного 
земельного кадастру здійснюється із застосуванням 
електронних платіжних засобів відповідно до Закону
України «Про платіжні системи та переказ кфшіів в 
Україні» _
Розрахунковий рахунок для внесення плати надається 
центром надання адміністративних послуї. якир надає 
адміністративну послугу 
Протягом 10 робочих днів з дня рсєсі рації відповідної 
заяви у територіальному органі Держгеокадасірс 
1. V Державному земельному кадастрі і^ідсу пи 
запитувані відомості

J

2. Із заявою про надання відомостей з Державною 
земельного кадастру звернулася неналежна особа 
(право на отримання витягу з Державного земельного 
кадастру про землі в межах території адміністр^іивію- 
територіальних одиниць надано органам державної 
влади, органам місцевого самовряду ванній для 
здійснення своїх повноважень, визначених іаконом).

3. Документи подані не в повному обсязі (відсхтпісіь 
документа, і по підтверджує повноваження лі# ги від

ГУ Держгеокадастру у Кіювофадсьий області

101 від 30.12.2020
1ДМИЛ8 Вікторівна
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14.

15.

Результат надання адміністративної 
послуги

Способи отримання відповіді 
(результату)

16. І Іримітка

імені заявника, відсутність документа]. що 
підіверджує оплату послут з надання витягу (або 
інформації (реквізитів платежу)**), га/або не 
відповідають вимоіам. встановленим законом (заява 
не відповідат встановленій формі)
Витяг з Державного земельного кадастру про землі в 
межах гери горіі адміністраї ивно-гери горі альних 
одиниць або повідомлення про відмову у паданні 
відомостей з Державного земельного кадастру 
Видасться пені ром надання адмінісіраіивних посіуі 
заявнику (уповноваженій особі заявника), або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 
заяві.
У разі подання заяви в слекіронній формі за нласним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника відомості з Державного земельного кадастру 
про землі в межах території адміністративно- 
територіальних одиниць або мотивована відмова у 
наданні таких відомосіей за бажанням заявника 
видаються також у формі елекіронпого документа 
засобами телекомунікаційного зв'язку.
* Форма заяви про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру наведена у до дат к) до 
інформаційної картки адміністрат ивної послуги 
**до 31 грудня 2021 р.
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Додаток
до інформаційної картки 
адміністративної послу) и з падіння 
відомостей і Державною земельною 
кадастру у формі витягів і  
Державного земельного кадастру про 
землі в межах адміністративно- 
територіальних одиниць

(особа. уповноважена натавати відомості 

З ДсрЖіІВІЮІО 1СМСМІ.1ІОІО кадасірт)

(прізвище, ім'я га но батькові фізичної особи 

найменування юри іичноі особи)

(іЮ/іа і ковкії номср/серія і а номер паспорта 

фізичної особи, мка череї спої релігійні переконаним 

ві імови іася від нрмйняггя номера)

(рскпмиїм документа, т о  посвідчує особу 

яка зверну лася м іаявою 

(назва документа, номер та серія, дата ви іачі). та 

докучеіиа, ікс ііосвілчуі повноваження дія пі 

віл імені особи)

(місце проживання фі пічної особи 

місітеша\о їжсння юри нічної особи)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей і  Д ерж авною  земельної о кадасірл

Відповідно д о  Закону України “Про Державний земельний кадастр" га І Іорядку ведення 
Державною земельного кадастру прошу надати:

0  витяг з Державної о 
земельного кадастру

про: межі державного кордону України
0  землі в межах території адміністраіивно-територіаль^ої 
одиниці

обмеження у використанні земель 
земельну ділянку з:

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 Поземельної книіги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після І січня 2013 р.

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

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

ТУ Двржгеоюадастру у Кіровоград сьлй області
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викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карги (плану);

копію доку мені а. що створюється під час ведення Державної о земельного кадасіру:
витяг з документа Державного земельного кадастру, 
довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержаній у 

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

довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі.

Відомості
про:

власника 1 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 докуменіації із 
зсмлеуст рою/субєк іа оціночно 
діяльності відповідно до етап і < 
Закону України *1 Іро оцінку 
земель";

ноіаріуса

‘
>

І Ірізвищс. ім'я іа по батькові фізичної 
особи ! найменування юридичної особи

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

Місце проживання фізичної особи 
місцезнаходження юридичної особи

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

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

Відомості
відомості;

про об'єкт Державного земельного кадасіру. сі осовію якою запиіуіюіься

Дані про земельну цлянку

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

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

ГУ Дер* »кадастру у Кроаоградсьнй області
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Відомосіі про документ та/або витяг з документа Державною земельного кафедру, 
стосовно якого запитуються відомості:

Дані про іин (назву;, номер, дату реєсчрації, назву 
розділу або перелік розділів, назву або номер 
сторінки документу, з якого замовляється копія

До заяви/запиту додаються:

копія докумен та, що посвідчує 
особу:

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

документ, який підтверджує повноваження 
діяти від імені заявника
(у разі подання заяви уповноваженою особоїс 
заявника):
J доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державного земелыг )го 
кадасіру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії ііроіну
надати:

у паперовій формі 
в елек гронній формі на адресу: 
н іншій формі

Службова інформація 
Реєсіраційний номер заяви

1 .
Дата реєстрації заяви

1 Іідпис заявника 1 ‘ “  -----------------
Прізвище, ім’я та по батькові особи, 
уповноваженої надавати відомості з 
Державного земельної о кадастру

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

ти

Дата подання заяви

МП

эдммла Вікторівна
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