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ІНФ ОРМ АЦІЙН А КАРТКА АДМ ІН ІСТРА ТИВНОЇ І ЮС ЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОС ТЕЙ З ДЕРЖДШІОШТІ МЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВ1Д<| 

ЩО МІСТЯ ТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ ( І ГРИ ТОРІЇ)
(цяіки алміїіісграіияної иос іищ

Найменування центру 
надання адміністраіикної послуги, 

в якому здійснюється 
обслуговування суб’єкіа звернення

1.
Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги
2.

Телсфои/факс (довідки), адреса 
електронної пошти і а веб-сайг 

ценіру надання адміністративної
ІЮСЛМ и

І о л о в и с  у п р а в л ін н я  Д с р ж і е о к а д а с і ру > К ір о в о їр а  іс ь к ій  о б к іа с іі 

га с і р у к і у р н і  п ід р о зд іл и  у в ід п о в ід н о м у  р а й о н і
(найменування іуб'скіа наїання носім и)

Іиформиціи при і№іі і р надання адмінісі рашвніїх послу і
Цеп і р на іаііни а смініс і ра і інших послу і 
у Благовіщенському районі
26400 Кірової ра іська обласіь 
м. Благовіщенське вул. Героїв Україпи.72. 
тел. (05259)2-02-49, 
e-rnaiI: cnap@u 1 rda.kr-adm_in.gov.ua 
Центр надання адмінісі раї інших послу і 
у Бобриницькому районі 
27200 Кіровоградська обласіь 
м. Ьобринець, вул. Шевченка, 101-а, 
e-mail: chap@bobr.kr-admin.qov .ua 
тел./факс (05257) 3-41-44 
"Центр падання ад міністра і и пнях нос іуі 
Бобринсцької міської ра ш"
27200. м. Ьобринець 
вул. Миколаївська, 51 а 
тел. (05257)2-46-51
Центр надання адмінісіранішніх послу і 
у Більша нському районі
26600 Кіровоградська обл. 
смт. Вільшанка, вул. Центральна, 40, 
тел. (05250) 9-75-79 
e-mail: cnap@vl.kr-admin.gpv.ua 
Ценір на іншім адмінісі ра пінних нос їм 
у Гайворонськпму районі 
26300, Кіровоградська обласіь, 
м. Гайворон, пл. Героїв Майдану. 5. кім. 4. 
тел.(05254) 2-10-40
e-mail: cnap@ga\ voron.kr-admin.goy.ua 
Ценір надання а'їмініс і ранішніх послу і 
у Гол она пінсько їм у районі
26500 Кірової радська облас і ь. 
смі. Голованівськ. вул.. Соборна. 44-6 
(05252)2 15 34
e-mail: cnap@gl.kr-admin.gov.ua 
Центр падання адмінісгра пінних нослуї 
у Добро велич кінському районі
27000. Кірової радська обласіь 
смт. Добровеличківка 
вул. Незалежності, будинок 112 
тел. (05253) 5-І 1-38 " 
e-mail: cnap@dv kr-admin.gpv.ua 
"Ценір палання а імініеграііінкнх нос іуі " 
Помічіїннеькпї міської ради 
27030, Кірової радська облас і ь. 
Добровсличківський район. м.І Іомічна.
Пров Гайдамацький. 2 В 
тел. 095-62-866-17
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Цсн л і/ ік«лап 11Н а.1МІііІіТ|>аГІІВІІІІ\ IIOC.IVI у
Долинському районі
28500. Кіровоградська обл.,
м. Долинська, вул.Соборності України. 26.
тел. (05234)3 06 91
c-mai 1: cnap{o>d 1 .kr-admin.go v .ua
Цсн i p ua іанни адміністра пінних hoc i> і у
Знам'ннському районі
27400 Кіровоградська облає і ь
м. Знам'янка. вул.М. Гру шевської о, 17. каб.№12.
тсл. (05233)2 20 32
e-mail: cnap.@zn.kr-admin gov.на
Цепі p палання адміністративних нос. їм
у м.Знам'ннці
27400 Кіровоградська облаєіь
м. Знам'янка, вул. М. Грушевського, 17, каб..№]и
тел. 7-43-05: 7-43-00
e-mail: admposlug{Syn-rada.gov.ua
Центр надання атміністративних послу і
Кроііивіїицької РДЛ
м. Кронивниііький. вул. Дарвіна. 25.
тел. 56-34-64
e-mail: cnap@kirrda.kr-admin.gov.ua
Ценір надання адміністративних послу і місій
Кроіінпіііікькнй
м. Кропивпиііькии. вул. Велика І Ісрснекіивна. 41 
(будинок Кірової радської міської ради) 
гел. (0522) 22-86-39
Центр катання адміністративних іа соціальних 
Соколінської сільської ради
Кіровоградська облає іь. Крогіивницький район. 
с.Соколівське, вул. Шевченка. 68. 
тел. 30-15-73
e-mail: sokolivskasr(@ukr.nct
Центр на (лінія а (мініеіраї IIBHHV послу і у
Комнашївському районі
28400 Кіровоградська область, 
смт. Компановка, вул. Паркова. 4. 
тел .(05240) 2-07-76 
е-mai 1 : cnap@km.kr̂ ad mm_.gov. ua 
Центр на іання адіміністрапінних нос іут \ 
Маловнскінському районі 
26200 Кіровоградська облає іь. 
м. Мала Виска в\л. Центральна , 76. 
е-таі 1 : спар win V .kr-ad m in .gov.ua 
Ценір на іання адміїїісірапівних послу і у 
Нові ородкікському районі 
28200. Кіровоградська облас і ь. 
смт Новгородка. вул. Центральна, 1.
(05241)20583
e-mail: cnap(ojng.kr-admin.gov.ua
Цен і p питання ад міністра і и в и кх послу і у
Новоархангсльськоїчу районі
26100 Кіровоїратська область
смт. І Іовоархані сльськ. вул І (сім ральпа 3 1
тел. (05255)2-15-94
с-ma і 1 : с п ap(anovoarh .kr-adm і п .gov. ua,

послу 1
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Цсшр наданий лдміністраї ивніїх нос.пі 
у Новомнргоро іському районі
26UOO, Кіровоградська обласіь 
м. Новомиргород. вул. Соборноеіі, 112. 
тел .(05256) 4-15-69 
e-mail: inbpx]^miiirda.kr-adrnin^gov.ua 
Ценір наданий а імінісі раї інших послу і у 
Новоукраїнському районі 
27100 Кіровоградська облас і ь 
м. Новоукраїнка. вул. Соборна. 52/1, 
гел.(05251) 2 26 06* 
e-mai 1: cnap@nu. kr-adm in .gov. ua 
Цсшр наданим адмінісі pa пінних нослут у 
Олександрівському районі 
27300 Кіровоградська обдаси» 
смт. Олександрівка. вул. Незалежності і України, 82 
тел. (05242) 3-30-81 
e-mail: cnap@olexrda.kd-admіn.gov.ua 
Центр наданим адмінісграїивніїх послу і 
у Олексан фінському районі 
28000 Кіровоградська обласіь 
м. Олександрія, пул. 1 Іершоїравнсна. 5. 
тел. (05235) 7-20-99 
e-mail: cnap@olcx.kr-admin.gov.ua 
Центр наданий а імінісіра пінних послу і 
у м. Олександрії 
28000 Кіровоградська обласіь 
м. Олександрія, проси. Соборний. 5  ̂
тел. (05235)7-28-30.
Цсшр наданим а імінісі раї ивніїх послу і 
у Онуфріїнськітіу районі
28100 Кіровоградська обласіь. Онуфріївсі.кий райфн 
смт. Онуфріївка. вул. Центральна.буд. 11. 
тел.(05238) 2-04-37.
e-mail: cnap{a)onufncvka.krradinin.gov ua 
Ценгр на іаннм а імінісіра пінних нос.іуі 
у П екінському районі
28300,Кірової радська обласіь. 
смі . Петрове, вул. Святкова буд. 20 каб.118. 
тел.(05237) 9-64-88. 9-64-28(факс) 
e-mail: спар@рсі то vo. kr-adm in .go v. ua 
Центр наданим адмінісі pa інвннх послу і 
у Світловодському районі 
м. Світловодськ.
вул. Героїв України. 14. каб. 18 а.
"Центр на (аннм а імінісі ра і ивніїх нос їм виконавчої о 
комі ге і у С вії ловолської міської ради Кірової родської 
облас і і"
27501. Кірової радська облас і ь. 
м.Свїиюводськ. вул. Героїв України, бу д. 14 
тел. (05236) 73624,73440 
e-mail: cnap@sinvk.kr-adinin.gov.ua 
Цсшр наданим адмінісі раї ивніїх послу і 
у Усгннівськохіу районі 
28600 Кіровоградська обласіь. 
смі. Усгинівка. вул. Ювілейна. 2. (05239) 4-12-94 
e-inai І: сnap@usi inkr-adm іn gov. ua

ГУДвржгкжвдні'гргу КкювоградсыбЯ області
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Інформація щодо режим> робоїи 
ценіру надання адміністративної 

послуги

Відповідно до графіка робоїи 
центрів надання адміністративних поедут

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної нос.іуім
Закони України

Акти Кабінету Міністрів України

Акти центральних органів виконавчої 
влади

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування
______________ Умови т р и м а ння адміиістраінвної послуги

Стаття 38 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»
Пункти 166, 167, 168, 179, 197 Порядку всріення 
Державного земельного кадасіру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жоніня 
2012 р. № 1051
Розпорядження Кабінеіу Мініеірів України іід  16 
травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних нослуї >

Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

Заява про надання 
земельного кадастру 

про

10. Порядок гаспосіб подання документів 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

відомостей з Державною

1. Заява про надання відомостей з Державною  
земельного кадастру за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви 
додасться)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
довідки, тцо містить узаі альнену інформацію про 
землі (території) (або інформація (рсквізиіи платежу) 
про сплату збору (внесення плати) в будь-якій [юрмі, 
надані суб'єктом звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження! ДІЯ 1И 
від імені заявника (у разі подання заяви 
уповноваженою заявником особою)
Заява про падання відомостей з Державною  
земельного кадасіру у паперовій формі з доданими 
документами подасться заявником або 
уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з сінисом 
вкладення та повідомленням про вручення 'або в 
електронній формі надсилає і ься через Публічну 
кадастрову карту або Єдиний державний іюріал 
адміністративних послуг, у юм> числі | через 
інтегровану з ним інформаційну систем) 
Держі еокадаст ру, представлену у формі Іш ернсі- 
сгорінки.
У разі подання заяви органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування у заяві 
зазначаються підстави надання відповідної інформації 
з посиланням па норм) закону, яка передбачає право

ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області
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п. І їла шість (безоплатність) надання 
ачмінісірагивної послуги

11.1

11.2.

ІІО рта Вп І И, НЗ ПІДСТЗВІ
яких стягується плата

Розмір та порядок внесення плаї и 
(адміністративного збору) за платну 

а імінісгративну послуг)

11.3.

н 12.

13.

Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

Строк надання адміністративної 
послуги

І Іерелік підстав для відмови у наданні 
ачмінісіративної послуги

відповідного органу запиіувати таку інформацію, а 
також реквізиги справи, у зв’язку і я к о ю  виникла 
потреба в отриманні інформації. Гака заява 
розглядається у позачерговому порядку.
Послуга платна (у випадку звернення органів 
виконавчої влади га органів місцевого 
самоврядування безопла і на)
У разі платності:

Стаття 41 З а к о н у  України «І Іро Державний земельний 
кадастр»
Розмір плати за надання послуги 0.06 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, 
в якому надасться відповідна адмінісіраіивна послу і а 
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки іа/або відділення 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати посріуі и є 
платіжне доручення або квитанція з відміткою 
чи відділення поштового зв'язку 
(або інформація (реквізити платежу) про сплату 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані су б 
звернення **)
Оплаїа послуї здійснюється з урахуванням 
Закону України «Про платіжні системи та п 
коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі Оплата 
послуг за надання відомостей з Державною  
земельного кадасіру здійснюється із застосул 
електронних нлаїіжних засобів відповідно ю Закону 
України «Про плаїіжні системи та переказ коїпгів в 
Україні»
Розрахунковий рахунок для внесення нлаїи надаєшся 
центром надання адміністративних послуг, якит надас 
адміністраіивну послугу
Протятм 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної 
заяви у територіальному оріані Дсржгсокадасіру
1. У Державному земельному кадастрі вілсуїні 
запиіувані відомості
2. Із заявою про надання вїдомосісй з Державного
земельного кадастру звернулася неналежна особа 
(право на отримання довідки, т о  містиш узаі аЛьнепу 
інформацію про іемлі (іериторії), надано оріанам 
державної влади, органам місцевого самоврядування 
для здійснення своїх повноважень, визначених 
законом, особам, які в установленому одеоном 
порядку включені до Державного рСєсіру 
сертифікованих інжснсрів-зсмлсшюрядників.
Державного реєстру сертифікованих інженерів 
геодезистів іа Державного реєстру оцінювачів і 
експертної грошової оцінки земельних ділянок).
3. Д окум ент подані не в повному обсязі (відсуішість 
документа, що підтверджує повноваження діяти від І

балку

збору
єкюм

ви мої 
:реказ

ГУ Держгвсжядастру у Юровоградсыой області

101 від ЗО. 12.2020
ідмила Вікторівна Ей
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Результат надання адміністративно/ 
послуги

Способи отримання відповіді 
(результату)

1 Іримітка

імені заявника, відсутність документа, що 
підтверджує оплату послуг з надання довідки (або 
інформації (реквізитів платежу)**), та/абз не 
відповідають вимогам, встановленим законом (заява 
не відповідає встановленій формі)_
Довідка, що містить узагальнену інформацію про 
землі (території) або повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного земельного 
кадастру __________
Видається центром надання адміністративних йослуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника) або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 
заяві
* Форма заяви про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру наведена у додатку до  
інформаційної картки адміністративної послуп 
**до 31 грудня 2021 ̂  __

V

Сі
£
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Д одаток
до інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельної о 
кадастру у формі довідок, що містять 
узагальнену інформацію про землі 
(іерию рії)

(особа. > пивно важена наливати тломос п 

і Державною земе іьного кадастру)

(прізвище, ім’я і а но батькові фізичної особи 

ііаймеїі)вашім юрилнчноі особи)

(податковий номер/серія та номер паспорта 

фііичноі особи, яка через свої рслініііп переконання 

ві імови іася віл нрийнят гя номера)

(рсквшіти юк\мента. іцо носвідчуі особ> 

яка звернулася із заявою 

(назва документа. помер іа серія, лаза видачі), іа 

документа, т о  посвідчує повноваження діяти

БІД ІМСІІІ ОСОбії)

(місце проживання фізичної особи 

місцезнаходження юридичної особи)

(номер контактного ге іефону)

З А Я В А
про надання відомостей з Державной» їсмсльноі о кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр’’ та Порядку вфення 
Державного земельного кадасіру прошу надати:

ви і яг з Державного 
земельного к а д а с т р у

про: межі державного кордону України
землі в межах території адміністративно-териюріальп 

одиниці
обмеження у використанні земель

ОІ

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 книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2013 р.

видачу державного акта на право власності на гемельн) 
ділянку новому власнику земельної ділянки

0  довідку, що містить узагальнену інформацію про землі {території):

ідмила Вікторівна
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викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадасіру, кадастрової 
карій (плану): І

копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадасі ру:
витяг з документа Державного земельного кадастр), 
довідку про наявність та розмір земельної часіки (паю);
довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомосіей про одержання у 

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

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

Відомос 1 і 
про:

власника і  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’гкга оціночно 
діяльності відповідно до сіатті 
'Закону України “Про оцінку 
земель”;

нотаріуса

і
6

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

1 Іотаїковий номер / серія та номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася віц прийнягтя номера

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(наша, номер іа серія документа, дата його видачі), 
і а док) мені а. т о  посвідчує повноваження дія і и 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 гаку 
інформацію, а також реквізиіи справи, у зв’язку з 
якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадасіру. стосовно якого запитую 
відомос ті:

ться

Дані про земельну* д іл я н к у ______________________

Місце розташування земельної ділянки____________

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

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

ГУ Держг«кадастру у Кровоградсьяй області

101 від 30.12.2020
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Відомості про документ та/або витяг з докум ент Державною земельною кадастру, 
с тосовно якою запитуються відомості:

Дані про тип іназву). номер, дату реєстрації, назву 
розділ) або перелік розділів, назву або номер 
с і орінки документу, з якого замовляється копія

До заяви/запиту додают ься:

копія документа, що посвідчує 
особу;

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

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 відомостей з Державного земельно ' 
кадастру.

Інформацію про стан формування ви іяіу/довідки/ви копіювання/ засвідченої копії п тої ну
надати:

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

1 [ідпис заявника

МИ (за наявності)

Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дат а реєстрації заяви
Г 1

Прізвище, ім'я та по батькові особи, 
уповноваженої натавати відомості з 
Державного земельного кадасіру

Підпис особи, уповноваженої надават 
відомості з Державного земельного 
кадасіру

и

МИ

адиила Вікторівна


