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Найменування неї мру 
надання адмінісіраіивної послуги, в 
якому здійснюється обслуї овування 

суб'єкта звернення
1.

Місцезнаходження центру надання 
адміністративної послуї и

2.
Гелефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти і а веб-сайт центру 
начиння адміністративної послуги

і н ф о р м а ц і й н а  к а р т к а  а д м і н і с т р а т и в н о !  п о с л у г и
І1АДАІII1Я ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО 3FM1 ЛЬНОІ О КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОІШО ЗАІ 1Ь 

З КАРТОІ 'РАФІЧ1ІОЇ ОСІ ЮВИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОЇ О КАДАСІ РУ^КАДАС 1 Р О їф ї
КА_РІ'И (ПЛАНУ)

(назва алміїїістраііівної послуї и)

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

_____  __  найменування суО’скга надання пос ім п '
Інформація про цепір надання адміністративних послуї

Центр наданим адміністративних послуї 
у Ьдаї онішснському районі 
26400 Кірової ра іська обласіь 
м. Благовіщенське вул. Героїв України.72. 
тел. (05259)2-92-49. 
e-mail: cnap@ulrda.kr-adiriin.gov.ua 
Центр надання адміністративних послуї 
у Бобри нецькому районі 
27200 Кіровоїрадська обласіь 
м. Бобринець, вул. Шевченка. 101-а. 
e-mail: chap@bobr.kr-admin.gov діа 
тел./факс (05257) 3-41-44 
"Центр надання а імініс гра пінних послуї 
Бобринсцької міської ради”
27200, м. Бобринець 
вул. Миколаївська, 51 а 
гел. (05257)2-46-51
Центр надання а і міністра і інших послуї 
у Вільшанськомл районі
26600 Кірової радська обл. 
смт. Вільшанка, вул. Центральна. 40. 
те л .(05250) 9-75-79 
e-ma і 1 : cnap@ v І. kr-adm in.gov. ua 
Центр надання адмінісіра пінних послуї 
у Гай веронському районі 
26300, Кірової радська область, 
м. Гайворон, пл. Героїв Май іан\. 5, кім. 4. 
тел.(05254) 2-10-40
e-mail: cnap@gayvoron.kr-adinin.gov.ua 
Центр надання адмінісіра пінних нос іуі 
у Голованіиському районі 
26500 Кірової радська обл ас і ь. 
смт. Голованівськ, вул.. Соборна. 44-6 
(05252)2 15 34
e-ma і 1 : cnap@gl. kr-ad т  in .go v. ua 
Ценір надання адмінісіра і н в них послуї 
у Добровелич кінському районі
27000. Кірової радська облас і ь 
смт. Добровеличківка 
вул. Незалежності, будинок 112 
тел. (05253) 5-11-38 
e-mail: cnap@dv.kT-admimgov.na 
"Ценір надання а імінісіра пінних послу і " 
Номічнннської міської ради 
27030. Кірової радська обласіь.
Добровеличківеї.кий район, м.Помічна.
Пров Гайдамацький, 2 В 
тел. 095-62-866-17

уциила Вікторівна £?
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Ц еш р наданий а  і міністра ні ви их нос. їм  у 
(одинському районі

28500. Кіровоградська обл.,
м. Долинська, вул.Соборності України. 26.
тел. (05234) 3 06 91
e-mail: cnapu^d 1.ki -adinin.gov.ua
Центр наїаннн а (міністра ііівних послу і у
Знам'ииському районі
27400 Кірової радська обдаси.
м. Знам'янка, вул.М. Грушсвського. 17, каб.№12.
гел. (05233) 2 20 32
e-mail: cnapfq/n.kr-admin.gov.ua
Ц снір наданнн адміністраї піших послу і
у хі.Знам’яшді
27400 Кірової радська обласіь
м. Знам'янка, вул. М. Грушсвського. 17. каб.№10
тел. 7-43-05; 7-43-00
e-mail: admposlugfq/n-rada.gov.ua
Центр наданий адмінісі ранішніх послу і
Крони ви иідької Г Д \
м. Кронивнинький, вул. Дарвіна, 25.
тел. 56-34-64
e-mail: cnapr^kirrda.kr-admin.gov.ua
Ц енір надання алмініедраінвних послуг міста
Кро п її ви и цьки й
м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна. 41 
(будинок Кірової радської міської ради) 
тел. (0522) 22-86-39
Ц еш р надання а дмінісі рад інших їй соціальних послу і 
Сокол івської сільської ра ди
Кірової радська область. Кропивницький район. 
с.Соколівськс. вул. Шевченка. 68. 
тел. 30-15-73
e-mail: sokolivskasr'aukr.ncl 
Центр надання адміністраїіівних нослут у 
Компаніївському районі 
28400 Кірової радська область, 
смт. Компановка, вул. Паркова, 4. 
тел.(05240) 2-07-76 
e-mail: cnapfakm.kr-admin.gov.ua 
Центр надання адмінісі рити ви их нослут у 
Маловиеківському районі 
26200 Кірової радська обласіь, 
м. Мала Виска вул. Центральна . 76- 
e-mail: спщ ж м т .kr-admin.gov.ua 
Центр надання адмінісі ра пінних послу і у 
Новдородківському районі 
28200.Кірової ра дська обласіь. 
смт 1 Іовгородка. вул. Цсніральна. І.
(05241)20583
e-mail: cnap@ng.kr-admin.gov.ua
Центр падання адміністративних нослут у
Новоархаш сльському районі
26100 Кірової радська обласіь
смт. Новоархашсльськ. вул. Цсніральна 31
гел. (05255) 2-15-94
e-mail: cnap@novoarli.kr-admіn.gov.ua,
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101 від 30.12.2020
IIII II 111 I Hi II mi I

mailto:cnap@ng.kr-admin.gov.ua


* 
ize

42

Ценір нашшіи адміністративних посдуг 
у Ново мирі оро іському районі
26000, Кіровоградська обласіь 
м. Новомиргород. вуд. Соборності, 112. 
тел.(05256) 4-15-69 
e-mail: inbox 1 @nmrda.kr-adrnin.gov.ua 
Центр надання адміїїісіраіикннх посіп і у 
11 овоу країни» кому районі 
27100 Кірової радська область 
м. Новоукраїнка. вул. Соборна. 52/1. 
тел.(05251) 2 26 06 
e-mail: cnap@nu.kr-admin.gov.ua 

І Цен ір наданим адміністраї інших uoc.ni у 
()лексапдрівсі,кому районі 
27300 Кірової радська обласіь
смт. Олександрівна, вул. Ненадежное і і України, 8 / 
гел. (05242) 3-30-81 
e-mail: cnap@plcxrda.kd-adrnin.gov.ua 

і Центр надання адмінісграпінних нос.іуі 
у Олександрійському районі 
28000 Кірової радська область 
м. Олександрія, вул. 1 Іершотравпсва, 5. 
гел. (05235) 7- 20-99 
e-mail: cnap@olex.kr-admin.gov.ua 
Центр надання адміністраї инних нослуї 
у м. О.ісксан ірії 
28000 Кіровоградська область 
м. Олександрія, проси. Соборний. 59 
іел. (05235)7-28-30.
Центр надання адміністра ї инних нослуї 
у Онуфріївському районі
28100 Кірової радська обласіь, Онуфріївський район, 
смт. Онуфріївка. вул. Ценгральна.буд. 11. 
тел.(05238) 2-04-37
e-mail: cnap@onufricvka.kr-admin.go\ .ua 
Центр на іання а (міністрапінних нослуї 
у Пеірівському районі 
283 00, К і рової раде ька обл ас і ь. 
смт. Петрове, вул. Святкова буд. 20 каб.118. 
тел.(05237) 9-64-88, 9-64-28(факс) 
e-mail: cnap@ pclro vo. kr-adin і n .gov. ua 
Центр надання адмініс і раніш ніх н ос іуі 
у Свіїловодському районі 
м. Світловодськ.
вул. Героїв України. 14, каб. 18 а.
"Цей і р надання адмінісд ра пінних нослуї виконавчої о 
к ом іїеіу  Свії.юволської міської ра ш Кірової радської 
області"
27501, Кіровоградська обласі ь.
м.Світловодськ. вул. Героїв України, буд. 14
тел. (05236) 73624, 73440
e-mail: cnap@smvk.kr-admin.gov.ua
Ц енір надання аімінісдраїнвних нослуї
у Усі київському районі
28600 Кірової радська обласіь.
смт. Устинівка. вуд. Ювілейна. 2. (05239)4-12-94
e-mail: cnap@ustiii.ki-admin.gov.ua

ІУ Держгвогадастру у йроеоградешн області
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Інформації! щодо режиму роботи 
центру надання адмінісграіивної 

послуїи

Пі то н  ід но до і рафіка робо їй 
цснірів надання ачмінісіраіивнич нослуї

Норма: нині а к т , ні .ііми ри ламент><лься надання адмініо  ^атнвпої посл>і н
Закони України

Акти Кабінету Міністрів України

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

Акіи місцевих оріанік никонанчої 
влачи-органів місцевого 

самоврядування

Стаття 38 Закону України «Про Державиий
земельний кадасгр>>______ __________
ГІункіи 166, 167, 168, 172, і » і , 182 Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жрвшя 
2012 р. № 1051
Розпорядження Кабінеіу Мінісірів України від 16 
травня 2014 р. № 523-р «Деякі пиіання надання 
адмінісіративних послуг органів виконавчої здали 
через ценіри надання адмінісіративпих послуг»

Уцивн иіріііудіїня адмішстра і іншої послуги
І Іідстава для одержання 

адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адмінісіраіивної послуги, а також 
вимоги до них

відомос гей зЗаява про надання 
земельного кадастру 
1. Заява про надання відомостей 
земельного кадастру за формою.

Державного

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

з Державною 
вс ганошіеною

Порядком ведення Державного земельного кадісіру. 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 № 1051 (форма 
додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
викоиіювання з картографічної основи Державної о 
земельного кадастру, кадастрової карш (плану 
інформація (реквізити платежу) про сплачу 
(внесення плати) із будь-якій формі, надані суб'{.кюм 
звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження
від імені заявника (у разі подання
уповноваженою заявником особою)
Заява про надання відомостей з Державною 
земельного кадас іру у паперовій формі з долі ними 
документами подає іься заявником 
уповноваженою ним особою особисю
надсилається рекомендованим листом з офисом 
вкладення та повідомленням про вручення або в 
елекіронній формі надсилає і ься через Публічну 
кадастрову карту або Єдиний державний портал 
адміністративних гіослуї. у том> числі через 
їнтеїровану з ним інформаційну систему 
Держгеокадас і ру, предсгавлену у формі Інтернег- 
сторінки.
У разі подання заяви органом державної 
органом місцевого самоврядування у 
зазначаються підстави надання відповідної інформації

Заяви

і (або 
збор\

дія і и
заяви

або
або

Ї л а  їй , 
заяві

адмила Вікторівна

ТУ Держгвоиадастру у КроеоірадсьнА області
101 від 30.12.2020
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Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

11.1

II 2 Розмір та порядок внесення плати 
(адмініс гративного збору) за платну 

адміністративну послугу

11.3.

з посиланням на норму закону, яка передбачає [право 
відповідного органу загітувати гаку інформацію, а 
також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла 
погреба в отриманні інформації. Гака заява 
розглядається у позачерговому порядку.

Нормаїивно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата

Послуга платна (у випадку звернення органів 
виконавчої влади іа органів місцевого 
самоврядування безоплатна)

Безоплатно викопіювання з картографічної основи 
Державного земельного кадасіру. кадасірової карій 
(плану) із зазначенням на ньому бажаною 
місцезнаходження земельної ділянки може буїи 
підготовлено в електронній формі та роздруковане 
заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в ііциому 
масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх 
елементів картографічної основи Державного 
земельного кадастру іа відображених па ній 
відомоеіей Державного земельною кадастру, за 
допомогою програмних засобів, які відповідно до 
частини третьої статті 36 Закону України «Про 
Державний земельний кадаеір» застосовуються 
цілодобово для оприлюднення відомостей 
Державного земельного кадастру у відкритому 
досту п і .__

У разі платності: _______
Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний каЛасгр»

Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

І Розмір плати за надання послуги 0.03 рсзмір\ 
прожитковою мінімуму для працездаших осіб, 
встанов ієною законом на 1 січня календарного року, 
в якому надається відповідна адмініс траГіивна не слуга 
Оплата послуги здійснює і ься шляхом попередньою 
перерахування коштів через банки та/або віддіїїсння 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги ( 
платіжне доручення або квитанція з відміткою 5апк\ 
чи відділення поштового зв'язку (або інформація 
(реквізити платежу) про сплату збору (внесення 
плати) в будь-якій формі, надані суб єкюм знер іспня 

*
Оплата послуг здійснюється з урахуванням Ьимої 
Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі сінлага 
послуг за надання відомостей з Державною 
земельного кадасіру здійснюється із застосуванням 
елекіронних платіжних засобів відповідно до Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коїітіів н 
Україні»
Розрахунковий рахунок для внесення плати надається 
центром надання адміністративних послуг, який нала» 
адміністративну послугу

ГУ Яержгвокадастру у йровоградсьяй області

101 від 30.12.2020
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13.

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

14.

15.

Резулыаг надання адмппстраіивної 
послуги

Способи отримання відповіді 
(результату)

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації відповідної 
заяви у територіальному органі Дсржгсокадасіру
1. У Державному земельному кадасірі відсугні 
запитувані відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державною 
земельного кадастру звернулася неналежна особа (на 
отримання викопіювання з картографічної основи 
Державного земельного кадастру, кадастрової карги 
(плану) має право будь-яка фізична або юридична 
особа за умови її ідентифікації з використанням схем 
електронної іденіифікації. в юму числі о лани 
державної влади, органи місцевого самоврядування 
для здійснення своїх повноважень, визначених 
законом)
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження дія і и від 
імені заявника, відсутність документа (або інформації 
(реквізитів платежу)**), що підівсрджуг о.ілаїу 
послуг з падання викопіювання). іа/абс не 
відповідають вимогам, встановленим законом {заява 
не відповідає встановленій формі)

їси з

:луі

Викопіювання з картографічної основи Державною 
земельного кадастру, кадастрової карги (плану) або 
повідомлення про відмову у наданні ведомое 
Державного земельного кадастру 
Видається центром надання адміністративних піосл 
заявнику (уповноваженій особі заявника). І або 
надсилається попі тою на адресу, вказану заявником у 
заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печа кою) 
заявника відомості з Державного земельної о кадастру 
у формі викопіювання з картографічної основи 
державного земельного кадастру, кадастрової карій 
(плану) або моїивована відмова у наданні таких 
відомостей за бажанням заявника ви гаються також у 
формі електронного документа засобами 
телекомунікаційног о зв'язю

16. І Іримітка * Форма заяви про надання ведомое гей з Державною
земельного кадастру наведена у додатку 
інформаційної картки адміністраіивної послу і и 
**до 31 грудня 2021

до

адмила Віггор'нвне

ТУ Держгкжадастру у Кровоградсьий області
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Додаток
до інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі виконіювань і 
картої рафічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану)

(особа, уповноважена павіана ги ві лом оси 

іДержав мої и теме іьпото кадастру)

(прізвище, ім’я та но батькові фізичної особи 

найменування юри нічної особи)

^податковий іюмср/ссрія га номер наиюріа 

фізичної особи, яка через свої рс шійиі переконання 

ві хмовилася від иринняітя номера)

(реквізити локумеїпа. що посвідчує особу, 

яка іверну іася і і заявою 

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

току мента, що посвідчує повноваження діяти 

від імені особи;

(місце проживання фінічної особи 

місцезнаходження юрм нічної особи)

(номер контактного тезефону)

ЗАЯВА
про на іанні! відомої: і ей з Д ерж авн ою  ісм ельного  к ад аеіру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр" та 1 Іорядку веления 
Державного земельного кадаеіру прошу надати:

ви і яг з Державного 
земельною кадастр}

про: межі державного кордону України
землі в межах територіїадміністраіивно-територіальної 

одиниці
обмеження у використанні земель
земельну ділянку з:

відомостями про речові права на земезьну ділянку. їч 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взасмод 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

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

ії

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

вдиила Вікторівна

ГУ Двржгеоодастру у Кірмофадсьай області
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довідку, що місгиіь узагальнену інформацію про землі (території):
0  викопііоиапня з картої рафічної основи Державного земельного кадасіру, кадастрової 
карти (плану);

копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадасіру; 
ви тяг з докумен та Державного земельного кадастру: 
довідку про наявність іа розмір земельної частки (паю);
довідку про наявність у Державному земельному кадасірі відомостей про одержання 

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

довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб 'єкіа речової о права у 
Державному земельному' кадастрі.

У

Відомості
про:

власника / корис гувача земельної 
ділянки або уповноважену ним 
особу;

спадкоємця/ правонаступника (для 
юридичних осіб);

особу, в ін гересах якої встановлено 
обмеження, або уповноважену нею 
особу

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування:

розробника документації із 
зємлеустрою/суб'єкта оціночної 
ияльності відповідно до статті 6 

Закону України “І Іро оцінк) 
земель”;

ноіаріуса

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

Подаїковий 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 орі ану державної влади або органу 
місцевого самоврядування запитувати гаку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з 
якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об'єкт Державною земельного кадастру, стосовно якого заниіуі^іься 
ві;юмості:

Дані про земельну ділянку __

Місце розташування земельної ділянки___ __

Кадасіровий номер земельної нлянки (за наявності)

ГУ Держгасжад астру у Йровогртадсьий області

в 101 від 30.12.2020
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Дані про іншим оо єкт державного земельного
кадастру. стосовно якого запитуються відомості____  ____

Відомості про документ та/або витяг з документа Державного земельного кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

Дані про тип (назву), номер, дату реєстрації, назву 
розділу або перелік розділів, назву або номер 
с тор і н ки до кум с нту, з якого замовляється коп ія

До заяви/заииту додаються:

копія документа, що посвідчує
особу:

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

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

доручення власника (користу вача) або 
набувача права на земельну ділянку на 
отримання відомост ей з Державного земельної 
кадастру.

о

Інформацію про стан формування витяі у/довідки/викопіювання/ засвідченої копії проїш 
п алат:

у паперовій формі
в електронній формі на адресу: _______
в іншій ф о р м і_____________ _______

ІІі;шис заявника

МІ І (за наявності)

Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєст раційний номер заяви

Дат а реєстрації заяви

Прізвище, ім’я та но батькові особи, 
уповноваженої надавати відомості з 
Державного земельною кадастру

Підпис особи, уповноваженої налаваї 
відомості з Державного земельного 
кадас гру

и

МИ

ТУ Держгаокчдастру у Кроаогдосмй області
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