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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ІІОТ Л У П І
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТ КИ (ПАЮ)

[X
ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАС1РІ 

ВІДОМОС ТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖ/]
НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ ВИДОМ її ЦІЛЬОВОГ О

ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТЛ1ШЯ)
(назва адміністративної послуї и)

Г оловне >п р авл ін н я  Д срж гсокадасгру  \  К іровогра  іськ ій  області 
та  о р у к іу р н і  підрозділи у відповідном у районі

(найменування суб'єкта надання послуги)

Інформація про центр наданий а m in ie і раї інших нос.іуі

Найменування центру 
надання адмінісґративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб'єкта 
звернення

1.
Місцезнаходження центру надання 

адмініс ірагивної послуги
2.

Гслсфон/факс (довідки), адреса електронної 
нош і и га веб-сайт центру надання 

адмініс і рагиішої послуги

І І.скі і р начиння адмініс і ранішніх послуї 
у Бдаї овіщенському районі
26400 Кірової радська обласп,
м. Благовіщенське вул. Героїв Україпи.72.
іел. (05259)2-92-44,
e-mail: cnaptoTilrda.kr-admin.gov .ua
Цеп і р надання адміністраіннних hoc іуі
у Бобри lieu (»кому районі
27200 Кірової радська облаєм,
м. Бобринсць, вул. Шевченка, 101-а.
e-mail: сhар(о)hobr.kr-admin.qov.ua
тел./факс (05257) 3-41-44
"Ц енір надання а імінісі ранішніх послуг
Бобринсцької міської ради"
27200. м. Бобринець 
вул. М и KOJ і аївс ька. 51 а 
іел. (05257)2-46-51
Центр на іання адмініс і раї інших послу і 
у Нільїнанському районі
26600 Кірової радська обл.
смг. Вільшанка, вул. 1 (спіральна. 40.
ісл. (05250) 9-75-79
e-mail: cnapta’vLkr-admin.gov ua
Ценір на (ання адміністративних нос їх і
у  І аиворонському районі
26300, Кірової радська облає іь.
м Гайворон, пл. Героїв Майдану, 5, кім. 4.
гел.(05254) 2-10-40
e-mail: enap^^gayvoron.kr-admin.gov.ua 
Ценір надання адміністративних послу і 
V І ол»канівському районі
26500 Кірової радська область, 
смт. Голованівськ. вул.. Соборна. 44-6 
(05252)2 15 34
e-mail: cnap^gl.kr-admin.gov.ua
Ц енір надання а імінісграгіївних послу і
у Добровелич кінському районі
27000, Кіровоградська область 
смт . Добровеличківка 
вул. Незалежності, будинок 112 
тел. (05253) 5-1 1-38
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e-mail: cnap(@dv.kr-admin.gov.ua
"Центр надання адміністративних нос.іуі *
ІІоімічнянської міської рати
27030, Кіровоградська облає іь, 
Добровсдичківський район, м.Помічна.
Пров 1 айдамацький. 2 В 
тсл. 095-62-866-17
Центр на (ання адмінісі раї явних послуг у 
Долипському районі
28500. Кірової радська обл..
м. Долинська. вул.Соборності України, 26.
тсл. (05234)3 06 91
e-mail: cnap@dl.kr-adrnin.gov.ua
Центр надання адміністративних послу і у
З нам 'ямсько му раіш н і
27400 Кірової радська область
м. Знам'янка, вул.М. 1 руї вепського. 17,
каб.№12.
тсл. (05233) 2 20 32
e-mail: cnap(@/nja-admin.gov.ua
Цснір натання а імініс тративших іюслхт
у м.Знам’нши
27400 Юровоградська область 
м. Знам’янка, вул. М. Грушевського, 17. 
каб.№10
тсл. 7-43-05; 7-43-00 
e-mail: adinposlug@zn-rada.gov.ua 
Цен ip на гання a ixiinicipai нвннх послу! 
КронившшькоТ РДА
м. Кропивницький, вул. Дарвша, 25. 
тел. 56-34-64
e-mail: cnap@kirrda.kr-adinin.gov.ua 
Центр на тання адмйпстрагннннх нос тут 
M ic ia  Кропивницький
м. Кропивницький, вул. Велика Перепек mdiia.
41
(будинок Кіровоградської міської ради)
тел. (0522) 22-86-39
Центр на іаніїя а тмінісгратнвннх та
соціальних послуг Сокол інської сільськім
ради
Кіровоградська област ь. Кропивницький 
район, с.Соколівське, вул. Шевченка, 68. 
тел. 30-15-73
e-mail: sokoliv.skasruT4ikr.ncl
Центр натання адміністративних пос.туї у
Компаніїнському районі
28400 Кірової радська область,
смт. Комнашївка вул. Паркова. 4.
гел.(05240) 2-07-76~
e-mail: cnap@km.kr-adinin.gov.ua
Центр надання адмінісіраттівпнх ноедуі у
Маловискінському районі
26200 Кірової радська область.
м. Мала Виска вул. Цеімральна . 76.
e-mail: сnap@mv.kr-adniіn.gov.ua

допила Вікторівна
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Ц еш р палання адмініс і раї явних послу і у 
ІІовгоро «кінському районі
28200, Кіровоградська облас гь.
см і Новгоролка. вул. Центрачьна. 1.
(05241)20583
e-mail: cnap@ng.kr-adinin.gov.ua
Центр падания адмініс і раї в ви их послу і v
ІІовоархаїи сльському районі
26100 Кіровоградська область
смт. Повоархангсльськ. вул. Ценіральна 31
гел. (05255) 2-15-94
c-mail: cnap@novoarh.kr-admin.gov.ua'
Центр палання аім ін ісі ранішніх нослуї
у ІГовоімнріородському районі
26000, Кіровоградська облас іь
м. Новомирюрод, вул. Соборное і і. 112.
тел.(05256) 4-15-09
e-mail: inboxl@ninrda.ki-admin.gov.ua
Цснір наїання а (міністраііівних нослуї у
Иовоукраїнському районі
27100 Кіровоградська облас іь
м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 52/1.
тсл.(05251) 2 26 06
c-mail: cnap@nu.ki-admіп.go\ .ца
Ц снір ііа(аніія а імінісіраінвніїх нослуї v
Олександрївському районі
27300 Кіровоградська область
смт. Олександрівка, вул. І Ісзалсжносі і
України. 82,
тел. (05242) 3-30-81
e-mail: cnap@olcxrda.kd-admin.gov.ua
Цен тр надання адмініс гра пінних нослуї
у Олексан фінському районі
28000 Кірової радська область
м. Олександрія, вул. І Ісршоїравнева. 5.
гел. (05235) 7-20-99
e-mail: ciidp@olcx.kr-admin.gov.ua
Цен тр надання ад мініс тра і інших нослу ї
у хі. Олексан ірії
28000 Кірової радська облас і ь
м. Олексамчрія, проси. Соборний. 59.
тел. (05235) 7-28-30.
Цснір на іання адхіінісіраїіівннх нослуї 
у Онуфріїиському районі
28100 Кірової радська облас іь. Онуфрі'ївсьций 
район,
смт. Онуфріївка. вул. Цсімральна.буд. 11. 
тел.(05238) 2-04-37.
e-mail: cnap@onufrievka.kr-adnnn^gov.ua 
Ц снір надання адмінісіративніїх нослуї 
у Острівському районі
28300,Кіровоі радська обласіь. 
смт. Петрове, вул. Святкова буд. 20 каб.118. 
гел.(05237) 9-64-88. 9-64-28(факс) 
e-mail:cnap@petroyo.ki-admin.gov.ua

ідмила Вікторівна
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Центр наданий адмінісі раї інших ноелуї 
у С в іто в о  іському районі
м. Світловодськ.
вул. Героїн України, 14, каб. 18 а.
"Ц енір надання а імінісіраніш ніх нос іуі 
виконавчої о комітет у Свіикшодської 
міської ра ні Кірової радськоїобласіі"
27501, Кірової радська обласіь.
м.Свіїлонодськ, вул. Героїн України, буд. 14
гел. (05236) 73624. 73440
e-mail: cnap@smvk.kr-adinin.gov.ua
І|ен і р наданий адмінісграіивннх нос іуі
у Усіинівеькому районі
28600 Кірової радська облає і ь,
смт. Усіинівка, вул. Ювілейна, 2. (05239) 4-1 2-
94
c-m ai І. cnap@iist in . kr-adm in .gov. на

Відповідно до графіка роботи 
центрів надання адміністраіивних послуї

Норма п і в н і  акти, якими регламеніуиься палання адмінісграї іншої нос.ш н

3. Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративної

ПОСЛУГИ

Закони України
Земельний кодекс України. Закон України 
11ГІро державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям”

Акти Кабіноіу Міністрів України

Пункти 198. 199 Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінет у 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р, № 
1051
Розпорядження Кабінету Міністрів Укрйїни 
від 16 іравня 2014 р. № 523~р "Деякі 
питання надання адмшістраіивних nocj|yi 
органів виконавчої влади через невіри 
надання адмінісі раї и вних послу і "

Акти центральних органів виконавчої
влади

___  ______  1
Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого самоврядування --------  J

Умови оіриманіїи адмінісі раї іншої послуги

" пПідстава для одержання адміністративної Заява про надання відомостей
послуї 11 з Державного земельного кадастру

____ _

Вичерпний перелік документів. 1. Заява про надання відомостей
необхідних для отримання з Державного земельного кадастру за

ГУ Д ер жгесжяд астру у Кооеофадсьой області
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кк

12.

13.

14.

адміністративної послуї и, а також вимоги 
ю них

Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуї и

Сірок надання адміністративної послуги

1 Іерелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Результат надання адміністративної
послуги

формою, »становленою Порялком веденні 
Державного земельного кадастру, 
затвердженим постановою Кабінеіу 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.
1051 (форми заяв додаються)*
2. Документ, який підтверджує 
повноваження діяти від імені заявника (у 
разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)

Заява про надання відомостей і 
Державного земельного кадастру у 
паперовій формі з доданими документам^ 
подається до центру надання 
адмінісіративних послуг заявником або 
уповноваженою ним особою особисто аЄо 
надсилається рекомендованим листом з 
описом вкладення та повідомленням нре 
вручення

Ьезоплашо

ш1 Іротягом 10 робочих днів з ція реестра і 
відповідної заяви у територіальному ор) ані 
Держгеокадас гру

1. У Державному земельному кадасірі 
відсутні заниіунані відомості
2. Із заявою про надання відомосіей з 
Державною земельного кадасіру 
звернулася неналежна особа (право на 
отримання надано громадянам (зокрема, 
ювшки про наявність га розмір земельної 

частки (паю) для подання 
уповноваженим представником сім їдо 
місцевої державної адміністрації або і з 
виконавчого комітету сільської, селищної 
ради заяви про надання державної 
соціальної допомоги).
3. Документи подані не в повному обсязі 
(відсутність докуменіа, що підтверджує 
повноваження діяіи від імені заявника) 
та/або не відповідають вимогам, 
встановленим законом (заява не відповідає 
встановленій формі)

Довідки про наявність та розмір земс. 
частки (паю), довідка про наявність у 
Державному земельному кадасірі

Ы101
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відомосіей про одержання у власність 
земельної ділянки в межах норм 
безоплаиюї приватизації за певним ви до IV 
ї ї  цільового призначення (використання) 
або повідомлення про відмову у наданні 
відомостей з Державного земельною 
кадаетру

15. Способи отримання відповіді (результату)

Видається центром надання 
адміністративних послуї заявнику 
(уповноваженій особі заявника), або 
надсилається понпоіо на адресу, вказану 
заявником у заяві.

16.

і

Примітка

’“Форми заяв про надання відомостей з 
Державного земельного кадасіру наведейі 
у додагках 1. 2 до інформаційної картки 
адмінісіраіивної послуги

ГУ Держтеокадастру у Кіровосрадсьяй області
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Додаток І
до інформаційної каїртки 
адміністративної послу їй з надання 
відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі 
довідки про наявнісіь та розмір 
земельної час тки (паю)

{особа, уповноважена надавати відомості 

т Державного земе іьного кадастру)

(прізвище. їм я та по батькові фізичної особи 1 

найменування юри іичііоі особи) 

іиолаїковий иомср/ссрія іа номер пасноріа 

фізичної особи, яка чсрсі свої рс ніійін переконання 

ві імови іася ві і прийняття номера)

(реквізити документа, шо посві/ічус особу, 

яка зверну іася із заявою 

(назва інкумента, номер га серія, дата видачі). і.і 

документа, що посвілчус ііовноважеііня діяти 

від імені особи)

(місце проживання фі нічної особи і 

місцсзііахо іжсніія юридичної особи)

(номер контактного іе ісфоне)

ЗАЯВА
про наданим відомостей * Державного ісмельної» кадасірл

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр" та Порядку щодення 
Державного земельного кадастру прошу надати:

вит яг з Державного 
земельного кадастру
про: межі державного кор юну України

землі в межах території адміністраі ивно-територіальної 
одиниці

обмеження у викорис ганні земель 
земельну ділянку з:

відомостями про речові прана 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, шо 
виникли після 1 січня 2013 р.

видачу державного акіа на право власності на зсмсріьн> 
ділянку новому власнику земельної ділянки

довідку, що містить узагальнену інформацію про землі ( гери торії);
ТУ Двржгеокадастру у Юровоградсьйй області

101 від 30.12.2020



68

викопіювання з картографічної основи Держанного земельного кадастру, кадасірової 
карги (плану):

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

0  довідку про наявність га розмір земельної частки (паю);
довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержанняіу 

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 / 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 / орі ан 
місцевого самоврядування;

розробника доку метанії із 
землсус трою/суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до сіап і 
Закону України “Про оцінку 
земель";

нотаріуса

'
3

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

І Іолатковий 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), 
іа документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)

1 Іідсгави для надання відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відповідного органу державної влади або оріану 
місцевого самоврядування запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 
якою виникла іюіреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадасіру. 
відомосіі:

стосовно якою запитуються

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 Держгеосадвстру у Кровофадсьий області
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Відомості про документ та/або витяг з документа Державною земельною кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

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

До заяви/запиту додаються:

копія документа, що посвідчує
особу:

докумені про оплату послуг за 
надання відомостей з Державного 
земельної о кадасіру;

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 земельного 
кадастру.

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

у паперовій формі
в електронній формі на адресу:__________
в іншій формі _____ ________________ _____

прошу

і Іідпис заявника

МП (за наявності)

Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я та по баїькові особт. 
уповноваженої надавати відомості з 
Державного земельного кадасіру

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельної 
кадастру___________________

МИ

ГУ Держгво гад астру у Юровосродсьвй області

101 віл 30.12.2020Св
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Додаюк 2
до інформаційної картки
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Держанною зсмелшоїо 
кадасіру у формі довідки про 
наявність > Державному земельному 
кадасірі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки в і^ежах 
норм безоплатної приватизації | за 
певним видом її цільового 
призначення (використання)

(особа, у п о в н о в а ж е н а  л а д н а т и  відо м о сті 

З Державною т е м е  іміпг» к а д аст р у )

(прізвище. ім’я та но батькові фізичної особи / 

найменування юри шчної особи)

(нодаїковин іюмср/ссрія іа номер насіюріа 

фізичної особи, яка череї свої рсліпГіім переконання 

ні імовнлася віл нрийняі ія номера) 

(реквізити доку мені а. що посвідчує особу, 

яка зверну іася із заявою 

(назва документа, номер та серія, даіа видачі), і.і 

лок\чснта_ що посвідчут повноваження діяти 

ві і імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи) 

(номер контактною іе ісфону)

ЗАЯВА
про на їаннн відомостей і Державної о земельного кадасіру

Відмові цно до Закону України “Про Державний земельний кадаеір' іа Порядку Деления 
Державного земельного кадасіру прошу надати:

витяг з Державного 
земельного кадастру
про: межі державного кордону України 

землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці

обмеження у використанні іемель 
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;

ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області
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усіма відомостями, внесеними до Поземельної К Н И І  и . 

крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 20 П р.
і видачу державного акіа на право власност і на земельну 
ділянку новому власнику земельної лі. іянки

довідку. ЩО містить узагальнену інформацію про землі (території); 
викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карій (плану);
копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадасіру. 
виїяі з документ Державного земельного кадастру; 
довідку про наявнісіь та розмір земельної частки (паю);

0  довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержати 
вдасте і ь 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.

у

В І ЮМОСТІ 
про:

власника / користувача зем ельної 
ділянки або уповноважену ним 
особу;

спадкоємця/ правонаступника (для 
ю ридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено 
обмеж ення, або уповноваж ену нею  
особу

орган держ авної влади / орган 
м ісцевого самоврядування;

розробника докумен іац ії із 
зсмлеус грою /суб 'ск та оціночної 
діяльності відповідно до статті ( 
Закону У країни “ Про оцінку 
земель";

нотаріуса

П різвищ е, ім 'я  та по батькові ф ізичної 
особи 1 найменування ю ридичної особи

І Іодаї новий номер / серія і а номер паспорта 
ф ізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

М ісце прож ивання ф ізичної особи / 
м ісцезнаходж ення ю ридичної особи

Реквізити документа, щ о посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, щ о посвідчує повноваж ення діяти  від 
імені особи (для уповноваж еної особи)

Підстави для надання відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відповідного органу держ авної влади або органу 
місцевого самоврядування запитувати таку 
інформацію , а  також  реквізити справи, у зв ’язку і 

якою  виникла потреба в отрим анні інформації

Відомості про об'єкт Державного земельного кадастру, сюеовно якого запитую і ься 
ві юмості:

ідмила Вікторівна З
8

ГУ Держг «жадастру у Кровоградській області
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Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровим номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об'єкт Державного земельного 
кадастру, стосовно якого запитуються відомості

Відомості про документ та/або витяг з документа Державною 
стосовно якою заниіуються відомості:

земельною кадаз. РУ,

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

До заяви/запи ту чо даються:

копія документа, що посвідчує
особу:

документ про оплату послуг за 
надання відомостей з Державного 
земельного качает ру:

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

доручення власника (користувача) або 
набувача права на зсмельн\ ділянку на 
отримання відомостей з Державною земельної 
кадастру.

о

Інформацію про стан формування ви тягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прош>
надати:

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

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

І Іідпис заявника

і
Даіа рсєсграції заяви

і
Прізвище, ім'я та по батькові особи, 
уповноваженої надавати відомості з 
Державною земельного кадасіру

МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надават
відомості з Державної о земельної о 
кадастру

и

Дата подання заяви

Мі І

сл
8

а

ТУ Держгвоісвдвстру у Кроюфадеьмн області

101 ВІД 30.12.2020
ідмигч Вікторівна


