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ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а  а д м ін іс т р а т и в н о ї  п о с л у г и
НАДАННЯ В1ДОМОСГЕЙ З ДНРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬІЮГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ 
ДОКУМІ 11 ПІТ І ПО С І ВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЕДІ ННЯДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО

Найменування центру 
надання адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
1.

Місцезнаходження цешру надання 
алміністративної послуги

2.
І елсфон/факс (довідки), адреса електронної 

пош т іа всб-сайт цешру надання 
адміністративної послуги

(назваадміністративної послуї и)

Головне управління Левжгсокадасгру \ Кіровоградській обласіі 
та стпукіурні підрозділи у відповідному районі

(найменування субТ к іа  палання послуги)
■і£мі|#.ланш і.ро центр надання адмінісі pahibihiv послуг

Центр на даїшя адмінісі ранішніх іюс.іуі 
у Блаї оніндснському районі 
26400 Кіровоградська область 
м. Благовіщенське вул. Героїв У країни. 72 
тел. (05259)2-92-49/ 
e-mail: спар@u 1 rda.kr-admіn.gov.ua 
Центр надання адміністративних иое іуі 
у Бобринсцькому районі 
27200 Кіровоградська облает ь 
м. Бобрииець, вул. Шевченка. І01-а, 
e-mail: chapY/ bobr,kr-admin.qov.ua 
тел./факс (05257) 3 -41 -44 
"Центр надання адмінісі раї інших нос m  
Бобри нсідької міської ради"
27200, м Бобринень 
вул. Миколаївська, 51 а 
тел. (05257)2-46-51
Центр питання адмінісі раї інших иое іуі 
у Віл шпанському районі
26600 Кіровоградська обл. 
смт. Вільшанка, вул. Ценіральна. 40. 
тел. (05250)9-75-79 
e-mail: cnap@vl.kr-admin.gov.ua 
Ц енір на данпя адмінісірагішніїх послу! 
у Гай веронському районі 
26300, Кіровоірадська обласіь. 
м. Гайворон, пл. Героїв Майдану, 5. кім. 4. 
ісл.(05254)2-10-40
e-mail: cnap@ gaw oron.kr-admіп.цох ua 
Центр надання адмінісі раї инних н ослу і 
у Голованівському районі 
26500 Кіровоградська область, 
смт. Голованівськ, вул.. Соборна. 44-6 
(05252) 2 15 34
e-mail: cnap@>gl.kr-admin.gov.ua 
Центр наїаніїн адмінісграіивніїх нос.іуі 
у Доб ро пел ич кінському районі
27000. Кіровоградська обласіь 
смт. Добровсличкіпка 
вул. Незалежності, будинок 112 
тел. (05253) 5-11-38 
e-mail: cnap@dv-kr-admin-gov.ua 
"Центр надання адміністраіивпих поедут 
Иомічнніїської міської ра ди 
27030. Кіровоградська обласіь. 
Добровеличківський район. м.І Іомічна. 
Ііров Гайдамацький, 2 В 
гел. 095-62-866-17

ГУ Двржг&ищдастру у Кроюфедсмй області
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Ц снір надання ал мі ніс гра пінних hoc m  у 
(од и не і> ком у районі

28500, Кірової радська обл.. 
м. Долииська. вул.Соборності України, 26 
тел. (05234)3 06 91 
e-mail: cnap@dl.kr-adinin.goy.ua 
Центр наїаііня адміністративних поедут у 
Інам’янському районі 
27400 Кірової радська облає іь 
м. Знам'янка. вул.М. Грушевського, 17, каб.№р2. 
ісл. (05233)2 20 32 
с- т а  і І: cnap@/n. kr-ad т  ї n .go v . иа 
Центр надання адміиісірадивних послу і 
у м.Знам’янці
27400 Кіровоградська область 
м. Знам'янка, вул. М. Грушевськоїо, 17. каб..№ 10 
гсл. 7-43-05: 7-43-00 
e-mail: admpi>s 1 ugfcflzn-rada.gov.ua 
Центр падании адміїїістраї інших послу і 
Кронивницької РДЛ 
м. Кропивницький. вул. Дарвїна, 25. 
ісл. 56-34-64
e-mail: cnap^flkirrda.krHadmin.gpv.ua 
Центр надання адміїїістраїинніїх послуг Mif іа 
Крошіпницький
м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна 41 
(будинок Кіровоградської міської ради) 
тел. (0522)22-86-39
Центр наїання адмінісіраїіівііих іа соціальних 
нослут ( околінськоїсільської ради
Кірової радська облає і ь. Кропивницький райі]и. 
с.Соколівськс. вул. Шевченка. 68. 
тел. 30-15-73
e-mail: sokolivskasr@ukr.net 
Центр надання адміиісірагикних поедут у 
Кохіїїаніївському районі 
28400 Кірової радська облає іь. 
смт. Компановка, вул. Паркова. 4. 
гел .(05240) 2-07-76 
e-mail: enap@kiTrkr-adinin.gov.ua 
Центр питання адміиіс і ра і інших іюслуї у 
Мадовнсківському районі 
26200 Кіровоградська облаєм», 
м. Мала Виска вул. ((спіральна . 76. 
e-mail: cnap@mv.kr-admin-gov.ua 
Центр надання адміиісіра пінних нослут j 
Нові оро (кінському районі 
28200.Кіровоі радська облає іь. 
смт Новгоролка. вул. Центральна. 1,
(05241)20583
с- т а  і 1: cnapj@ng.kr-adini п.gpy.ua 
Ц снір надання адміїїістраїннних нослут у 
ІІовоархашел ьеькому районі
26100 Кіровоградська область 
смт. Ноіюархаигсльськ. вул. І (еіпральна 31 
ісл. (05255)2-15-94 
e-mail: спа р@ і ю yoarh. k rad пі і n -gpv .на.

ГУ Дер кгеогад астру у йроаоградсыой області
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Центр питания а іміиісіра пінних нослуї 
у Ново.миргородському районі
26000, Кірової радська область 
м. Новомиргород, вул. Соборності, 112. 
гсл.(05256) 4-15-69
c-mail: inboxl@nmrda.kr-adinin.gov.ua 
Центр падании адмінісіраї інших послу і і 
ІІовоукраїнському районі 
27100 Кіровоградська область 
м. Ііовоу країнка. вул. Соборна. 52/1, 
тсл.(05251) 2 26 06 
e-mail: cnapfonu.kr-admin.gov.ua 
Центр на іанни адмінісі ранішніх иос іут у 
Олексан ірінеькому районі 
27300 Кірової радська обласіь 
смт. Олсксандрівка, вул. 1 Іеталсжиос і і Україну. 82. 
тел. (05242)3-30-81 
e-mai 1: спар j^olexrda. kd-adm in .go v. ua 
Центр на іання адмінісі раї інших послу і 
у Олександрійському районі 
28000 Кіровоградська область 
м. Олександрія, вул. Першоїравнева. 5. 
тел. (05235)7-20-99 
e-mail: cnap^olex.kr admiii.gov.ua 
Центр наданий адміністративних послуї 
у м. Олександрії 
28000 Кіровоградська обласіь 
м. Олександрія, проси. Соборний. 59. 
тел. (05235) 7-28-30.
Центр на іапня а (міністра ін ш і  и \  нос іуі 
у Онуфріївсько.му районі
28100 Кірової радська область. Онуфріївськии 
район.
смт. Онуфріївка. вул. Цепі рал іліа.буд. 11. 
іел.(05238) 2-04-37.
e-mai 1: cnap^onuГгіе vka.kr-adin in.42pv.ua 
Центр надання адміністра пінних нослуї 
у ІІстрінському районі
28300. К іро воградс ька об j 1 асть 
смт. Псірове. вул. Святкова буд. 20 каб. 118. 
гел.(05237) 9-64-88. 9-64-28(факс) 
e-mai Ixnap^Tpetrovo.kr-admin .gov.ua 
Центр надаїїни адміністра пінних нослуї 
у Снітлонидському районі 
м. Свігловодськ.
вул. Героїв України. 14. каб. 18 а.
"Цснір наїанни а імінісірапінних нослуї 
виконавчої о комі те і у ( в і ї  лоно іської міської 
ради Кіровоградської області"
27501. Кірової радська обласіь. 
м.Світлово (ськ, вул І ероїв України, бу і. 14 
тсл. (05236)73624.73440  
c-mail: cnap(o)smvk.kr-admin.gov.ua 
Цеп ір на іаінін а іміпісіраніш ніх нослуї 
у Усі київському ран о о і 
28600 Кірової радська область, 
смт. Усіипівка, вул. Ювілейна, 2. (05231>) 4-12)-У4
e-mail: cnap'0)ustin kr-admin.gov.ua 

ТУДёржгвовддастру у Крою градсьвн області

101 від 30.12.2020
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3.

4.

5.

Інформація щодо режиму роботи центру 
надання адміністративної послуги

Відлові чпО Чи графіка робо і и 
м етр ів  надання адмінісграіивних поелуті

Нормативні акт к, якими регламент у ггься надання адмшісіраї іншої послуг и - }
Закони України

Акти Кабінету Міністрів України

Акти цен гральних органів виконавчої влади

Акін місцевих оріанів виконавчої 
влади орг анів місцевою самоврядування

Стаття 38 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»
Пункти 166, 167, 167-1. 168, 184, 185 
Порядку ведення Державною земельного 
кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №

Умови отримання адміністративної послу і и
Підстава для одержання адміністративної 

послм и

Вичерпним перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги, а 

іакож вимоги до них

11). Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання адміністративної 

послуги

186

1051

Заява про надання відомостей з Державною 
земельного кадастру > формі копій документів, 
що створюються під час ведення Державною 
земельного кадастру га/або витягів з них
1. Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельною 
кадастру, затвердженим постановою Кабіінету 
Міністрів України від 17жовіня 2012 р. X« [1051 
(форма заяви додагться)*
2. Документ, що підіверджуг оплату послуг з 
надання копій документів, що створюються під 
час ведення Державного земельного кадастру 
га витяіу з нього (або інформація (рсквізиіи 
платежу) про сплаїу збору (внесення пла и) в 
будь-якій формі, надані суб'єктом шерп ліня

3. Документ, який підтверджує повноваження 
НІяги від імені заявника (> разі подання заяви 
уповноваженою заявником особою)
Заява про надання відомостей з Державшого 
земельного кадастр) у паперовій формі з 
доданими документами подається заявником 
або уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з опйсоад 
вкладення та повідомленням про врученій або 
в елекіроиній формі надсилається через 
Публічну кадастрову карту або С тйний 
державний портал адмінісіраіивних иослуї, у 
юму числі через інгегрован) з ним 
інформаційну систему Дсржгсокадаї іру, 
представлену у формі інгернсг-егорінки.
У разі подання заяви органом державної вЛади. 
органом місцевою самоврядування у чаяні 
зазначаються підстави для надання відпові шоі 
інформації з посиланням на норму закону яка 
передбачає право відповідної о орган) 
запитувати іаку інформацію, а також рсквізиіи

ГУ Доржгвосад астру у Кіровоградській області

101 від 30.12.2020
ідмила Вікторівна Я ст
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11.2.

11.3.

12.

ІЗ.

Плати», і о {безплатність) наши 
адміністративної послуги

справи, у зв явку з якою виникла иоірсоа в 
отриманні інформації. Гака чаяна роп лядае|іься 
у нозачсрі овому поря цуу.
Послуга плата (у випадку звернення орГанів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування безоплатна)

У разі платності:
нормативно-правові акти, на підставі яких 

сгяіусться плата

Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Стаття 41 'Закону України «Про Державний 
земельний кцдас і р»
Розмір плати за надання послуї и 0.03 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних зсіб. 
встановленого законом на 1 січня календарного 
року, в якому надасться відповідна 
адміністраіивна послуга
Оплата послуги здійснює іься шляхом 
попередньою перерахування коштів Через 
банки та/або відділення поштовою зв'язку; 
підтвердженням онлаїи послуї и г п.іаижне 
доручення або квитанція з відміїкою банку чи 
відділення поштового зв'язку (або іпфор\ація 
(реквізи ти платежу) про сплату збору (внесення 
плати) в будь-якій формі, надані суб'єктом 
звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням 
вимог Закону України «Про плаїіжні сис еми 
та переказ коштів в Україні»
У разі подання заяви в елскіронній формі 
оплата послуї за надання відомосте ї з 
Державного земельною кадастру ідійсіііотться 
із застосуванням електронних плати сних 
засобів відповідно до Закону України <■ 1 Іро 
платіжні сисісми та переказ конпіи в Україні» 
за допомоюю програмною шбезнечрння 
Державного земельною кадастру. 
Розрахунковий рахунок для внесення пішій 
надасіься структурними підрозділ 
ісригоріальпих органів Держгсокадастру, ^кий 
надає адм і 11 і сі ра ти ві іу послугу

Строк надання адміністративної послуги

Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

адмила Вікторівна

ГУДержгесжадастру у Кровофад сьмй області

101 Від ЗО.-2.2020
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Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації 
відповідної заяви у територіальному оріані 
Держгеокадас тру
1. У Державному земельному кадасірі ві'юуіпі 
запитувані відомості
2. Із заявою про надання відомосісГі з 
Державного земельною кадастру шерпу лася 
неналежна особа (право на оірим^ння 
засвідчених копій документів Державною 
земельною кадасіру іа виїяіів з них марты 
щодо документації, на нідсіаві якої внесені 
відомості до Поземельної книги па темеііьну 
ділянку, - особи, яким належить речове прано па 
що земельну ділянку; щодо інших докумСіпів 
(крім документів, що місгяіь державну



Результат палання адміністративної послуги

Способи оіриманпи відповіді (резульгаїу)

таємницю) - фізичні га юридичні особи. Органи 
державної влади. органи місцевого 
самоврядування мають право на отримання 
засвідчених копій усіх докумсніін Державного 
земельною кадастру та витягів з них, якщо це 
пов'язано із здійсненням ними повноважень, 
встановлених законом)
3. Документи подані не в повному о)бсязі 
(відсутність документа, що підтверджує 
повноваження діяти від імені заявника, 
відсутність документа, що підівер.окує оплату 
послуг з надання копії документа.

Примітка

що
створюється під час ведення Державного 
земельного кадастру га витягу з нього (або 
інформації (реквізитів платежу)**), га/або не 
відповідають вимогам, встановленим законом 
(заява не відповідає всіановлсній формі)_
Копії юкумсінін. т о  створюю і ься під час 
ведення Державного земельною кадасіру 
та/або витяти з них або повідомлення про 
відмову у їх паданні
Видається центром надання адміністративних 
послуг заявнику (уповноваженій рсобі 
заявника), надсилається поштою на адресу, 
вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за 
власним кваліфікованим елскіронним підгіисом 
(печаткою) заявника відомості і Державного 
земельною кадастру про земельну ділянку або 
мотивована відмова у наданні таких відомостей 
за бажанням заявника видаються іакож у (юрмі 
електронного документа засс|(
телекомунікаційного зв'язку
* Форма заяви про надання відомос гей з 
Державною земельного кадасіру у формі 
копій документів, що створюю і ься під ча( 
ведення Державного земельного кадастру 
наведено у додатку 1 до інформаційної картки 
адмініс трат инної послуги.
Форма заяви про надання відомос і ей з 
Державного земельного кадасіру у формі 
витягу з документа, що створюються під Час 
ведення Державного земельною кадастру 
наведено у додатку 2 до інформаційної картки 
адмініс і ра ги ні юї ïlocJ іуги.
**до 31 і рудня 2021 р.

оами

ГУ Держгеомд астру у Крою ф адсьлй області

101 від 30.12.2020
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Додаток 1
до і інформаційної каріки 
адміністративної послу і и з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі копій документі]з. 
що ст ворюються під час ведення 
Державного земельної о кадастру

(особа, уповноважена надавати відомості 

з Державною теметыюго кадастра) 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи 

найменування юридичної особи) 

(податковий номср/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої рс.ніійні переконання 

в і імови шся віл прийняття номера) 

(реквізит юкумеша. шо іюсвіачуг особ), 

яка зверну іася із заявою 

(наша документ, номер іа серія, лата ви шчі). іа 

документ, що посвідчу« іювіюважсііни л ін ій  

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи 

місцезнаходження юридичної особи)

(номер контакпюіо тетефоіі))

З А Я В А
про накипім в ід ом ост і з Державною земелькою кадасірл

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" га 1 Іорядку ведення 
Державного земельного кадастру прош> надати:

витяг з Державного 
земельного кадасіру
про: межі державного кордону України

землі в межах території адміністративно-територіально: 
одиниці

обмеження у використанні земель 
земельну ділянку з:

відомосіями про речові права на земельну ділянку. і> 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

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

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

довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території):
ГУ Держгеоквдастру у Мроаофодсьмй області

101 від 30.12.2020
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викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карій (плану),
0  копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;

ви тяг з докумен та Державного земельного кадастру; 
човідку про наявність та розмір земельної часіки (паю):
довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання 

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 речовою 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 уповноважену нею 
особу

орі ан державної влади орган 
місцевого самоврядування;

розробника документації із 
зсмлеус грою/суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до етапі 6 
Закону України “Про оцінку 
земель”;

нотаріуса

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

! Іодаїковий 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)

11 іде гави для надання відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відповідного органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування запитуваїи гаку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з 
якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якою запиіую|і 
відомості:

ься

Дані про земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об'єкт Державного земельного 
кадастру, стосовно якого запитуються відомості

ГУ Держгвокадвстрт і  Ирою фадсьий області

101 від 30.12.2020
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Відомої:гі про документ та/або витяг з документа Державною земельного кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

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

До заяви/запиту додаю гься:

копія докуменіа, що посвідчує 
особу;

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

і 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.

і̂ о

Інформацію про стан формування витяг у/довідки/викопіювання7 засвідченої копії протну
надати:

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

Підпис заявника

МИ (за наявності)

Даіа подання заяви

Службова інформація 
Реєс і раційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім’я та по батькові особи, 
уповноваженої надавши відомості з 
Державного земельного кадас гру

Підпис особи, уповноваженої надаваї 
відомості з Державного земельного 
кадастру

и

МП

ГУ Д  ер жгескад астру у  Кіровоградській області

101 від 30.12.2020
ідмипа Вікторівна
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Додаток 2
До інформаційної каріки 
адміністративної нослуї и з наданйя 
відомостей з Державного земельною 
кадастру у формі витягу з документа, 
що створюється під час ведення 
Державного земельного кадастру

(особа. уповноважена надавати відомості 

і  Державної о темо ім к ію  кадастру) 

(прізвище. ім'я та по батькові фпнчної особи 

найменування юридичної особи) 

(податковий номер /серія і  а номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої ре.нгійін переконання

відмовидася віл прийняття номера) 

(реквізити документа, що іюсвідчуі особу, 

яка зверну іася із заявою

(назва доку м ета, номер та серія, дата ви іачі) іа 

документа, іцо посвідчуг повноваження діяти

від імені особи)

(місце проживания <|ннічної особи / 

місцезнаходження юри НІЧНОЇ особи)

(і юмер кої 11 актнопі телефону'

З А Я В А
про наданим відомостей з Державної о земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" іа 11орядк\ ведення 
Державного земельною кадастру прошу надати:

витяг з Державного 
земельного кадастру
про: межі державного корчону України

землі в межах території адміністраїивно-іериюріалмірі 
одиниці

оомеження у використанні земель 
земельну ділянку з:

відомостями про речові права на земельну ділянку. Ь\ 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

усіма відомостями, внесеними до 1 їоземельної книги, 
крім відомос гей про речові права на земельн} ділянку, 
виникли після 1 січня 2013 р.

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

довідку, що містить узагальнену інформацію про гем лі (території):
ГУ Д  ер жгеокад негру у  Кіровоградській області

101 від 30.12.2020
адмила К 07 І!"ÜJL
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виконіювання з картографічної основи Державною земельного кадасіру. кадасірової 
карти (плану);

копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 
0  ви гяг з документа Державного земельного кадастру; 

довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання 

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’стсіа 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 
особу

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування;
розробника документації із 
землеустрою/суб'єк та оціночної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінк)
земель’';

нотаріуса

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

1 Іодаї ковий 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)

Піде тави 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 язку з 
якою виникла погреба в отриманні інформації

Відомості про об'єкт Державного земельною катаєіру. стосовно якого запи 
відомості;

Д О ІЬ С Я

Дані про земельну ділянку _ _  _ _ _ _ ______

Місце розіашування земельної ділянки

Кадас гровий номер земельної ділянки (за наявност і)
Дані про інший об’єкт Державного земельного 
кадастру, с госовно якого запитуються відомості

ГУ Держтвснпадастру у Кровоградсьяй області

101 від 30.12.2020
ідмила Вікторівна



60

Відомою і про документ та/або витяг з докумеига Державною земельного кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

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

До заяви/запш у додаються:

копія документа, що посвідчує
особу:

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

докумен г. який підтверджує повноваження 
діяіи від імені заявника
(у разі подання заяви уповноваженою особою 
заявника);

доручення власника (користувача) або 
набувача права на земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державної о земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії црошу 
надані:

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

Підпис заявника

МП (за наявності)

Даіа подання заяви

Службова інформація
Реєстраційний номер шяви

Даіа реєстрації заяви

Прізвище, ім’я та по батькові особи, 
уповноваженої надавати відомості з 
Державного земельного кадас тру

Підпис особи, уповноваженої надав; 
відомості з Державного земельного 
кадас і ру

іти

МИ

эдикта Вікторівна

ГУ Двржгвсжадастру у Кіровоградській обійсті
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