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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ п о с л у г и

НАДАННЯ ВІЛОМОСП.Й З ЛГРЖАШЮГО ЗЬМІ ЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИ І 
Дї РЖАВІ ЮГО ЗІ.МИЛЬ НОГО КАДАСТРУ ПРО ОЬМКЖГІ ІНЯ У ВИКОРИСТАІIIII ЗІ

(натва адміністративної посл і ги)

ЯІІВ і
миль

Головне управління Дсржгеокадастру \ Кіровоградській області 
іа  структурні підрозділи > відповідному районі

________________  (найменування су о гк га  надання п о с т  і и)

інформація про центр надання алмінісіраї явної послуї н

Найменування ценіру 
надання адміністративної послуги, 

в якому здійснюється 
обслуговування суб’єкта звернення

1.
Місцезнаходження центру надання 

адміністративної нослуїи
2 .

І елефон/факс (довідки). адреса 
електронної нош і и та веб-сайг 

цсшру надання адміністративної 
послуги

Цен і р на іншій а ім іііісіраііш ни\ послуї 
у Благовіщенському районі
26400 Кірової радська облас і ь
м. Благовіщенське вул. Героїв України,72,
тел. (05259)2-92-49.
e-maiІ: cnap@ulrda.kr-admіn_.gov.ua
Центр надання адміністративних послу і
у Бобринсцькому районі
27200 Кіроиоі радська облас і ь
м. Ьобринець. вул. Шевченка, 101-а,
e-mail: chap@bobr.kr admin.qov.ua
тел./факс (05257) 3-41-44
"Ц еш р кидання алмінісі ралійних послуї
Бобрннсцької міської ради”
27200, м. Ьобринець 
вул. Миколаївська, 51 а 
тел. (05257)2-46-51
Ц еш р надання а (міністрапінних послуї 
у Вільшанському районі
26600 Кіровоградська обл.
смт. Вільшанка, вул. Ценіральна. 40,
тел. (05250) 9-75-79
e-ma і 1: спардтл 1. kr-ad m і n .gp v. ua
Ц еш р надання адміністраіньпнх послуї
у Гай вороне ькому районі
26300. Кіровоградська облает ь.
м. Гайворон, пл. Героїв Майдану, 5. кім. 4.
гел.(05254) 2-10-40
e-mai 1: cnap@gayvoron. kr-ad mm. gov. ua 
Ц еш р на іаннн а (міністрапінних послуї 
у Голованівському районі
26500 Кіровоградська облает ь. 
смт. Голованівськ. вул.. Соборна. 44-6 
(05252)2 15 34
e-mail: cnap@gl.kr-admin.gov.ua
Центр надання адміністративних послуї
у Добровслмчкінському районі
27000. Кіровоградська область
смт. Добровсличківка
вул. Нсзалежносіі. будинок 112
тел. (05253) 5-11-38
e-mai І: cnap@dv. kr-ad m in.gov .ua
"Центр надання ад мі нісі ра пі ви их послуї'
Иомічнянської міської ради
27030. Кіровоградська область.
Добровеличківський район, м.Помічна,
ІІров Гай іамацький. 2 В 
тел. 095-62-866-17

адмила Вікторівна К
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Ц снір надання а тм інісіраїіікіііі\  нос п і >
Долинському районі 
28500. Кіровоградська обл.. 
м. Долинська. в\л .Соборноеі і України. 26. 
гсл. (05234)3 06 01 
c-mail: cnapfadl. kr-admin.gov діа 
Центр на такий а і мі ніс гра інші н \ нос іхі > 
Зпам'ннськомх районі 
27400 Кіровоградська обласіь 
м. Знам’янка, вуд М. Грушеве ької о, 17, каб.№12. 
тел. (05233) 2 20 32 
e-mail: cnapfazn.kr-adinin.gov.ua 
Центр ііащіпін а {міністра і и ни их кос. їм 
у м. Знам'янці
27400 Кіровоградська обласіь 
м. Знам’янка, вул. М. Грушевеького, 17, каб.№10 
тел. 7-43 05; 7-43-00 
с-mai І : admposl ug(o}zii-rada.go v. ua 
Цснір на тапня а ім іиісіраінкнич hoc. їх і 
Кроиивіїицької РДА 
м. Кропивниііький. вул. Дарвіна. 25. 
тсл. 56-34-64
c-mail: cnap(«)kirrda.kr-admin.gov.ua 
Цснір натання а і м і і і і с іранішніх нослхі місіа 
Кроіншіїннькіїи
м. Кронивницький, вул. Велика 1 Іерспсктивна. 41 
(будинок Кірової радської міської ради) 
тел. (0522)22-86-39
Цснір на танки а (міністраііінініх іа соціальних]нос.'Ш 
Соколівської сільської ра (її
Кіровоградська обл ас гь, Кронивницький район. 
с.Соколівське. вул. Шевченка. 68. 
тел. 30-15-73
e-mail: sokoIivskasna.ukr.nel 
Цснір на танин а'(міністра ківн н v ііослуї х 
Ком на її ітись ком у район і
28400 Кіровоградська обласіь. 
смі. Компановка, вул. Паркова. 4. 
тел.(05240) 2-07-76 
c-mail: cnapiakm.kr-admin.gov.ua 
Центр на іаніїн а ім інісграїнтіих ііослхі х 
Via лоинсківському районі 
26200 К і рово іракська обласіь. 
м. Мала Виска в\л. Цснгральпа . 76. 
e-mail: спар(о>іт kr-admin.gov.ua 
Цснір надання алмінісіраіинних послу і х 
Новгород кінському районі 
28200,Кіровоградська облас і ь, 
емт Новгородка. вул. Центральна, І.
(05241)20583
e-mail: cnap(a)ng.kr-admin.gov .ua 
Цснір на таинн а (хііністрагивніїх нос іхі х 
Ііовоархангслі.ському районі
26100 Кіровоградська обласіь 
смі. Повоарханісльськ. вул. Цсшральна ЗІ 
іел. (05255) 2-15-94 
c-mail: enap^no voarh.kr-admin.gov .ua.

ГУ Держгвокадастру і Кровоградсьнй області
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Центр наданії» ад міністрапінних п о с іл і  
у ІІовомиргоро іському районі
26000. Кірової радська обласіь
м. Новомиріород, вул. Соборіюсіі, 112.
тел.(05256) 4-15-69
e-mail: inbox 1 (anmrda.kr^admin.gov.ua
Цен ip на іаніїи а (міністра! інших нос іуі >
ІІовоу країнському район і
27100 Кірової радська облас 11,
м. Новоукраїнка. вул. Соборна. 52/1.
тел.(05251) 2 26 06
e-mail: cnap@nu.kr-admin.gov.ua
Ц сіпр на іаннм алміністра пінних нослуї у
Олександрійському районі
27300 Кіровоградська область
смт. Олексам чрівка, вул. Незалежності України. 82.
тел. (05242)3-30-81
е-ma і І: cnap@olexrda. kd-adm in .gov.ua
Ц сіпр наданих ад міністра і інших послу і
у Олександрійському районі
28000 Кірової радська облас і ь
м. Олександрія, вул. Псршотравнсва. 5.
тел. (05235) 7-20-99
e-mail: cnap@olcx.kr-admin.gov.ua
Цен тр iiaiaiuiu адміністра і ншінх нослуї
у м. Олекса» ірії
28000 Кіровоградська обласіь
м. Олександрія, проси. Соборний. 59.
тел. (05235) 7-28-30.
Центр надання адмінісі раї інших нослуї 
у Онуфріїнському районі
28100 Кірової рачська обласіь. Онуфрїївський район, 
смт. Онуфріївна, вул. Централ ьна.буд. 11. 
тел.(05238) 2-04-37.
e-mail: cnap@onufrievka.kr-admin.gov.ua 
І fein р начатій а іміністраї іівних нослуї 
у І {сірійському районі
28300,Кіровоградська обласі ь. 
смт. Петрове, вул. Святкова бу і. 20 каб. 118. 
тел.(05237) 9-64-88. 9-64-28(факс) 
e-mai I :cnap@pctrovo.kr-adm і n .gov .ua 
Цсіпр надання адмінісі pa і и вн их нослуї 
у Свіїлоиодському районі 
м. Світловодськ.
вул. Героїв України. 14, каб. 18 а
"Центр надання а (міністрагивніїх нос іуі виконавчою  
комітету Сиі тдоводської міської ради Кірової радської І 
області"
27501. Кірової радська обласіь.
м.Світловодськ. вул. Героїв України, буд. 14
тел. (05236)73624. 73440
e-mail: cnapf^smvk.kr-admin.gov .ua
Центр надання адмінісгра■ інших нослуї
у Ус і київському районі
28600 Кірової ра іська обласіь.
см і. Устинівка, вул. Ювілейна, 2. (05239) 4-12-94
e-mail: cnap@justіп.kr-admin.gov.ua

ГУ Держгвої адилру у Тровоград шо й“05ласгї

101 від 30.12.2020
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Закони України

А к т  Кабінету Міністрів України

Інформація щодо режиму роботи Відповідно до і рафіка робо і и
цеп і ру надання адмї.истраіивної цешрів надання адмініеграіивнич послу,

послуї и
Норма півні акні, якими [іеїламеніупьси надання алмписіра пінної посли її

Стат тя 38 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»
Пункт 166, 167, 168. 171, 174 Порядку ведення 
Державного земельного кадастр}, затвердженої о 
постановою Кабінету Міністрів України ві 1 17 тковіия 
2012 р.№  1051
Розпорядження Кабінету Мінісірів України від 16 
і рання 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг»

Акти центральних органів виконавчої 
влади

Акпі місцевих органів виконавчої 
вдади/органів місцевого 

самоврядування
Умови т р и м а ний адмінісіра і іншої послуї и

Підстава для одержання 
адміністративної послуї и

Вичерпний перелік іокумснгів. 
необхідних для отримання 

адмінісіра нашої послуги, а іакож 
вимоги то них

II). Порядок га спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
алмішс гративиої послуги

Заява про надання відомосіей ' 
земельного кадастру
1. Заява про надання відомосіей з 
земельного кадастру за формою.

Державної о

Державною 
всіано зленою

Порядком ведення Державною земельного кадасіру 
затвердженим постановою Кабінеп М ніс і рів 
України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви 
додасться)* і
2. Докумені, що підтверджує оплат) послуї з надання
витягу з Державного земельного кадастру про ' 

обмеження ) використанні земель (або інформація 
(реквізити платежу) про сила і у збору (внесення 
плаги) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **) .
3. Докумен к який підтверджу« повноваження діяти 
від імені заявника (} разі подання заяви 
уповноваженою заявником особою)
Заява про надання відомостей з Державною 
земельного кадастру у паперовій формі з доданими 
документами податіься заявником | або 1 
уповноваженою ним особою особисю або 
надсилається рекомендованим листом з описом 
вкладення іа повідомленням про вручення або в 
елекіронній формі надсилаєіься через Публічну 
кадастров) карту або Слиний державний іюріал 
адмінісіра іивн их послуї. у юм) числі через 
інтегровану з ним інформаційну фисгсму 
Держгеокадасі ру. представлен) > формі Іцтернеї 
сторінки.
У разі подання заяви оріаном державної вла їй. 
органом місцевою самоврядування у заяві 
назначаються підстави надання відповідної інформації

доила Вікторівна
Ю Ql І І*
S
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з посиланням на норму закону, яка нсредбачас 
відповідного органу заііиіуваги гак\ інформг 
також реквізиіи справи, у зв'язку з якою в 
потреба в шриманні інформації. Гака 
розглядається у позачерговому порядку.

прано
інію, а Т
шик іа 

заява

Плаї кість (безоплаї кість) надання Послуга платна (у випадку звернення органів
адміністративної послуги виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування безопла ї на) 1
У разі платності:

Нормативно-правові акти, на піде гаві Стаття 41 Закону України «1 Іро Державний зем 2ЛМІИЙ і
яких стягується плата кадасір»

гозмір і а порядок внесення плати Розмір плаї и за надання послуги 0.055 і озміру
(адміністративного збору) за платну прожиткового мінімуму для працездаїних осіб .

а імінісгративну послугу

Розрахунковий рахунок для внесення
плати

Сірок надання адміністративної 
послуги

Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

встановленого законом на І січня кал єн, арного
року, в якому надасться відповідна адміністративна 
послуга
Оплата послуги здійснюється шляхом попередньою 
перерахування коштів через банки га/або відділення 
поштового зв'язку; підтвердженням оплати порлуї и є 
платіжне доручення або квитанція з відмііконі) байку 
чи відділення поштового зв'язку (або інформація 
(реквізити платежу) про сплату збору (внесення 
плати) в будь-якій формі, надані суб'єктом звернення

Оплата иослуї здійснюється з урахуванням ннмої 
Закону України «Про платіжні сисіеми та 
коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі 
послуї за надання нідомоеіей з Державною 
земельного кадасіру здійснюється із застосуванням 
електронних нлаїіжних засобів вїднові що до Закону 
України «Про шіаііжні системи іа переказ коштів н 
Україні»
Розрахунковий рахунок для внесення плати надає і вся 
цен іром надання адміністративних послуг, якг й на, цю 
адміністративну послугу
Протягом 10 робочих днів з дня реєст рації віді)овідної 
заяви у територіальному органі Держгеокадас 
1. У Держанном) земельному кадасірі 
запитувані відомості

тереказ

онлаїа

Р>
ПІДС)дні

2. Із заявою про надання відомостей з Державною | 
земельного кадасіру звернулася неналежна особа 
(право на отримання витягу з Державного земельною . 
кадастру про обмеження у використанні 
земель надано оріанам державної влади, органам 
місцевого самоврядування для здійсненії? своїх 
повноважень, визначених законом: власникам. |
користувачам земельних ділянок або уповноваженим 
ними особам, земельні ділянки яких розташовані в 
межах або персіинаюіься межами обмежень у 
використанні земель іа/або межами їх

ГУ Двржг вокад астру у Кіровоград сьим області

101 від 30.12.2020
їдмигй Вікторівна
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15.

Результат палання адміністративної 
послуї и

Способи отримання відповіді 
(результату)

1<і. Примітка

режимоуїворюючих об'скіік (за наявноспі іаких 
об'єктів); особам, в інтересах яких встановлене 
обмеження, або уповноваженим ними особам)

3. Документ подані не в повному обсязі (відер і ніс і ь 
документа, що підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника, відсутність докуменіц. що 
підтверджує оплату послуг з надання витягу (або 
інформації (реквізитів платежу)**;. га/а5о не 
відповідають вимогам, встановленим законом (заява 
не відповідає вс тановленій формі)
Витяі з Державного земельною кадасіру про 
обмеження у використанні земель або повідомлення 
про відмову у наданні ві юмосіей з Державного 
земельного кадас тру
Видаєіься цепі ром падання адмінісіраіивних] послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 
заяві.
У разі подання заяви в елекіронній формі та власним 
кваліфікованим електронним підписом (не заїкою) 
заявника відомості з Державною земельного кадасіру 
про обмеження у викорисіанні земель або мої твована 
відмова у наданні іаких відомостей за ба|жаііпям 
заявника видаються іакож у формі елскіронноіо 
документа засобами телекомунікаційною зв'я іку.
* Форма заяви про надання відомисіей з Державною 
земельного кадасіру наведена у дода|к\ до 
інформаційної картки адмінісі раї явної послу 
**до Я1 грудня 2021 р.
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Додаюк
до інформаційної картки 
адмінісіраіитюї послуги і надання 
відомостей з Державного земсльйоїо 
кадастру у формі витягів з 
Державного ісмельного кадастру про 
обмеження у використанні зсмс.

(особа, уповноважена натавати відомості 

і Державної и земельного катас гр> ) 

{прізвище, ім 'я  га по батькові фізичної особи '  

найменування юрм нічної особы)

(пола і новий номср/ссрія іа  номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої ре ш ійііі переконання 

ri ш ов іпася  в іл  при ііпя і гя номера)

( рскиї їй ги юк> мсн і а що ііосвілчс і особу. 

яка звернулася із заявою 

(назва документа, номер за серія, тата видачі), іа  

документа, щ о посвідчує повноваження дія ги 

в ы  імені особи)

(.місце проживал їм  фізичної особи 

місцезнаходження юридичної особи)

(номер кон і акт пою  те ісфоиу)

5А Я ВА
про наданий в ід о м о с т і і Д ерж авною  ісмсльного кадасіру

Відповідно до Закону України “І Іро Державний земельний кадастр" іа І Іорядку ведення 
Державного ісмсльного кадастр) прошу надати:

В  ви тяг з Державного 
ісмсльного кадасір)

про: межі державного кордону України
землі в межах ісриторії адмінісграіивно-тсриіоріаль юі 

одиниці
Е  обмеження у викорисіанні земель 

земельну ділянку з:
відомостями про речові права на земельну ділянку] їх 

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

усіма відомостями, внесеними до Поземельної кмин и. 
крім відомосіей про речові права на земельну ділянку. |цо 
виникли після 1 січня 2013 р.

видачу державного акіа на право власності на зсмелфп 
ділянку новому власнику земельної ділянки

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

адмила Вікторівна
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викопіюнання з карго графічної основи Державного земельною кадастру, кадастрове ї 

карій (плану):
копію документ а, що створюється під час ведення Державного земельного кадасіру
ви і яг з док>мснга Державного земельного кадасіру: 
довідку про наявність га розмір земельної часіки (паю):
довідку про наявнісіь у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність ісмєльної ділянки у межах норм безоплатної приват изації *а певним видом ї 
цільового призначення (використання):

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 у повноважену нею 
особу

орган державної влади !  орган 
місцевого самоврядування:

розробника документації із 
землеустрою/суб’єкга оціночно 
діяльності відповідно до етапі 
Закону України “і Іро оцінку 
земель":

нотаріуса

:
>

Прізвище, ім’я га по батькові фізичної 
особи найменування юридичної особи

Гїодаїковий номер / серія га номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релії ійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи

Реквпиіи документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
га документ, що посвідчує повноваження діяіи віл 
імені особи (для уповноваженої особи)

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

Відомості про об'єкт Державною земельного кадастру, стосовно якого зали і /ют ься
відомості:

Дані про земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки

Кадасіровий номер земельної ділянки (за наявносіі)

Дані про інший об'єкт Державного земельного 
кадасіру. стосовно якого запитуються відомості

0 9
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Відомосіі про документ та/або витяг з документ Державного земельного кадастру, 
сюсовно якого запитуються відомості:

Дані про тип (назву), номер, дату реєстрації, назву 
розділу або перелік розділів, назву або номер 
сюрінки докумсніу, з якого замовляється копія

До заяви/заниту додаються:

копія документа, що посвідчує 
особу:

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

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

доручення власника (корисіувача) або 
набувача права на земельну ділянк> на 
отримання відомостей з Державного *емельн|ого 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/ви копіювання/ засвідченої копії прошу
надати:

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

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

І Іідпис заявника

І
Дата реєстрації заяви

С С
Прізвище, ім’я та по батькові особи 
уповноваженої надаваїи відомост і з 
Державного земельного кадас і р>

МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надав;
відомосіі з Державного земельного 
кадаеіру

і ги

Дата подання заяви

МИ
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