ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ ШАЮ).
ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ
ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖАХ
НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ ВИДОМ її ЦІЛЬОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ)
(назва адміністративної послуги)
(н а зва адм ін істративн ої послуги)

1. ВІДДІЛ V Городищснському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
2. Відділ у Драбівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
3. Відділ у Ж ашківському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
4. Міськрайонне управління у Звенигородському районі та м. Ватутіному Головного
управління Держгеокадастру у Черкаській області
5. Міськрайонне управління у Золотоніському районі та м. Золотоноші Головного
управління Держгеокадастру у Черкаській області
6. Відділ у К ам ’ янському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
7. Міськрайонне управління у Канівському районі та м. Каневі Головного управління
Держгеокадастру у Черкаській області
8. Відділ у Катеринопільському районі Головного управління Держгеокадастру у
Черкаській області
9. Відділ у Корсунь-Шевченківському районі Головного управління Держгеокадастру у
Черкаській області
10. Відділ у Дисянському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
11. Відділ у М аньківському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
12. Відділ у Монастирищенському районі Головного управління Держгеокадастру в
Черкаській області
13. Міськрайонне управління у Смілянському районі та м. Смілі Головного управління
Держгеокадастру у Черкаській області,
14. Відділ у ГальнівськоіУіу районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області,
15. Міськрайонне управління в Уманському районі та м. Умані Головного управління
Держгеокадастру у Черкаській області
16. Відділ у Христинівськоїчу районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
17. Міськрайонне управління у Черкаському районі та м. Черкасах Головного управління
Держгеокадастру у Черкаській області
18. Відділ у Чигиринському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
19. Відділ у Чорнобаївському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
20. Відділ у Шполянському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
_________________________________________ (найменування су б ’ єкта надання послуги)___________________________________________________

Ін ф о р м ац ія про цен тр н адан н я ад м ін істр ати в н и х п ослуг
1.1. Центр надання адміністративних послуг Городищ енської
районної держ авної адміністрації.
1.2. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
виконавчого комітету Вільш анської селищної ради.
2. Центр надання адміністративних послуг Драбівської
районної держ авної адміністрації
3.1. Центр надання адміністративних послуг Ж аш ківської
районної держ авної адміністрації.
3.2. Центр надання адміністративних послуг Виконавчого
комітету Соколівської сільської ради.
4.1. Центр надання адміністративних послуг Звенигородської
районної держ авної адміністрації
4.2. Центр надання адміністративних послуг Виконавчого
комітету Ватутінської міської ради.
4.3. Відділ центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Ш евченківської сільської ради.
5.1. Центр надання адміністративних послуг Золотоніської
районної держ авної адміністрації
5.2. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг у місті
Золотонош а»
5.3. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
виконавчого комітету Гельмязівської сільської ради.
6. Центр надання адміністративних послуг К ам ’ янської РДА
7.1. Сектор з питань надання адміністративних послуг
Канівської районної держ авної адміністрації

Найменування центру надання адміністративної
послуги, в якому здійсню ється обслуговування
суб’ єкта звернення

7.2. Центр надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Канівської міської ради
7.3. Відділ центр надання адміністративних послуг
Степанецької сільської ради о б ’ єднаної територіальної
громади Черкаської області
8. Центр надання адміністративних послуг при
Катеринопільській райдержадміністрації
9.1. Центр надання адміністративних послуг при КорсуньШ евченківській районній державній адміністрації
9.2. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
виконавчого комітету Н абутівської сільської ради КорсуньШ евченківського району Черкаської області
9.3. Центр надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Караш инської сільської ради КорсуньШ евченківського району Черкаської області.
9.4. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
виконавчого комітету Селиш енської сільської ради.
10.1. Центр надання адміністративних послуг при Лисянській
районній державній адміністрації.
10.2. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
виконавчого комітету Буж анської сільської ради Лисянського
району.
11.1 Центр надання адміністративних послуг при
М аньківській райдержадміністрації
11.2 Центр надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Іваньківської сільської ради.
11.3. Центр надання адміністративних послуг при
виконавчому комітеті М аньківської селищної ради.
12. Центр надання адміністративних послуг
М онастиришенської РДА

13.1. Центр надання адміністративних послуг Смілянської
районної держ авної адміністраці
13.2. Центр надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Смілянської міської ради
13.3. Центр надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Балаклеївської сільської ради
13.4. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
Ротмістрівської сільської ради
13.5. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
Т ернівської сільської ради.
14. Відділ «М іськрайонний Центр надання адміністративних
послуг апарату управління Тальнівської міської ради та її
виконавчого комітету»
15.1. Центр надання адміністративних послуг Уманської
райдержадм і н істрапії.
15.2. Центр надання адміністративних послуг виконавчого
комітету У манської міської ради.
15.3. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
виконавчого комітету Ладиж енської сільської ради.
16. Відділ з питань надання адміністративних послуг та
державної реєстрації Х ристинівської РДА.
17.1. Центр надання адміністративних послуг м. Черкаси
17.2. Центр надання адміністративних послуг в Черкаському
районі
17.3. Відділ центру надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради
17.4. Відділ центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Л еськівської сільської ради
17.5. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
виконавчого комітету С агунівської сільської ради.
18.1. Центр надання адміністративних послуг при
Чигиринській райдержадміністрації
18.2. Центр надання адміністративних послуг Чигиринської
міської ради.
18.3. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
М едведівської сільської ради.
19.1. Відділ з питань надання адміністративних послуг
Ч орнобаївської районної держ авної адміністрації
19.2. Відділ центр надання адміністративних послуг
виконавчого органу Іркліївської сільської ради
20.1. Центр надання адміністративних послуг Ш полянської
районної державної адміністрації
20.2. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
виконавчого комітету М атусівської сільської ради
20.3. Відділ «Ц ентр надання адміністративних послуг»
Ш полянської міської ради о б ’єднаної територіальної ф ом ади .
20.4. Центр надання ад м ін ісф ативн их послуг Л ип’ янської
сільської о б ’ єднаної територіальної ф ом ади.

1.

М ісцезнаходження центру
надання адміністративної послуги

1.1. 19500,Черкаська область, м. Городище, вул. Миру, 118.
1.2. 19523, Черкаська область, Городищенський район, смт
Вільш ана, вул. Ш евченка, 190.
2. 19800, Черкаська область, смт. Драбів, вул. Центральна, 69
3.1. 19200, Черкаська область, м. Ж ашків, вул. Захисників
України, 19.

3.2. 19253, Черкаська область. Ж ашківський район, с.
Соколівка, вул. Виш нева, 20.
4.1. 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул.
М .Груш евського, 156
4.2. 20250,Черкаська область, м. Ватутіне, пр-кт. Дружби 8.
4.3. 20214, Черкаська область, Звенигородського району, с.
Ш евченкове, Провулок П ирогова, 2.
5.1. 19700, Черкаська область, м. Золотонош а, вул.
Незалежності, 11
5.2. 19700, Черкаська область, м. Золотонош а, вул.
Незалежності, 15.
5.3. 19715, Черкаська область. Золотоніський район, с.
Гельмязів, вул. Центральна, 1.
6. 20800, Черкаська область, м. К ам ’янка,'вул. Героїв
Майдану 37
7.1. 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Героїв Небесної
Сотні, 36а
7.2. 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Ш евченка, 49
7.3. 19031, Черкаська область. Канівський район, с. Степанці,
вул. Тагіанесяна, 10
8. 20500, Черкаська область, смт. Катеринопіль, вул. Семена
Гризла, 12
9.1. 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Ш евченківський ,
вул. Героїв М айдану,9
9.2. 19425, Черкаська область, Корсунь-Ш евченківський
район, с. Набутів, вул. Центральна, 190/1
9.3. 19463, Черкаська область, Корсунь-Ш евченківський
район, с. Карашина, вул. Кільцева, 41.
9.4. 19443, Черкаська область, Корсунь-Ш евченківський
район, с. Селише, вул. Центральна, 17.
10.1. 19300, Черкаська область, смт. Лисянка, пл. Миру 27.
10.2. 19333, Черкаська область, Лисянський район, с.
Бужанка, вул. Центральна, 19.
11.1. 20100, Черкаська область, смт. М аньківка, вул. Соборна,
14
11.2. 20132, Черкаська область, Маньківський район, с.
Іваньки, вул. Ігоря ІДербини, 35.
11.3. 20100, Черкаська область, смт. Маньківка, вул.
Ш евченка, 9.
12. 19100, Черкаська область, м. М онастирише, вул. Соборна,
124
13.1. 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Н езалежності,37
13.2. 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Н езалежності,37
13.3. 20722, Черкаська область, Смілянський район, с.
Балаклея, вул. Н езалежності, буд. 2
13.4., 20726, Черкаська область, Смілянський район, с.
Ротмістрівка, вул. М ихайлівська, 18.
13.5. 20726, Черкаська область, Смілянський район, с.
Тернівка, вул. Центральна, 35.
14. 20401, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, 15
15.1. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 35
15.2. 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 32/6.
15.3. 20382, Черкаська область. Уманський район, с.
Ладижинка, вул. Ш кільна, 2.
16. 20001, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Соборна,
ЗО

17.1. 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170
17.2. 18003, м. Черкаси, вул. В ’ячеслава Чорновола, 157
17.3. 19602, Черкаська область. Черкаський район, с. Руська
Поляна, вул. Ш евченка, 67

17.4. 19640, Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи,
вул. Центральна, 53
17.5. 19644, Черкаська область, Черкаський район, с.
Сагунівка, вул. Лесі Українки, 77/4
18.1. 20901, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, 13а
18.2. 20901, Черкаська область, м. Чигирин, вул.
Б.Хмельницького, 19.
18.3. 20930. Черкаська область, Чигиринський район, с.
Медведівка, вул. Б. Хмельницького, 44в.
19.1. 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт.
Чорнобай, вул. Центральна, 152
19.2. 19950, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.
Іркліїв, вул. Соборності, 2
20.1. 20603, Черкаська область, м. Ш пола, вул. Л озуватська,
60
20.2. 20631, Черкаська область, Ш полянський район, с.
М атусів, вул. Кравченка, 7
20.3. 20603, Черкаська область, м. Ш пола, вул. Л озуватська,
59.
20.4. 20650, Черкаська область, Ш полянський район, с.
Лип'янка, вул .Іван а Гон чара, 1/а.

2.

Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративної
послуги

1.1. Понеділок, середа з 08.00 до 17.00
Вівторок, четвер з 08.00 до 20.00
П’ ятниця з 08.00 до 16.00
С убота з 08.00 до 15.00
Неділя - вихідний
1.2. Понеділок, вівторок з 8.00 до 16.30
Середа з 8.00 до 16.00
Четверг з 8.00 до 20.00
П ’ятниця; з 8.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
2. Понеділок, середа, четвер з 8.00 до 17.15
П ’ятниця з 8.00 до 16.00
Вівторок з 8.00 до 20.00
Субота, з 9.00 до 13.00
Неділя - вихідний
3.1. Понеділок, середа, з 8.00 до 17.00
Вівторок з 8.00 до 20.00
Четвер з 8.00 до 17.00
П ’ятниця з 8.00 до 16.00
Суббота, неділя - вихідний
3.2. П он еділок, в ів то р о к , середа з 8:00 до 17:00
Четверг з 08.00 до 20.00
П’ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
4.1. Понеділок, середа, четвер з 8.00 до 16.00
Вівторок з 8.00 до 20.00
П ’ятниця з 8.00 до 15.00
Субота, неділя - вихідний
4.2. Понеділок, вівторок, четвер з 8.00 до 17.15
Середа: з 8.00 до 20.00
П ’ятниця: з 8.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
4.3. П он еділок, в ів т о р о к з 08.00 до 16.30
Середа, п’ ятниця з 08.00 до 16.00
Четвер з 08.00 до 20.00
С убота, неділя - вихідний
5.1. Понеділок, середа з 8.00 до 17.00
Вівторок, четвер з 8.00 до 20.00

П’ ятниця з 8.00 до 16.00
С убота з 8.00 до 13.00
Неділя - вихідний
5.2. Понеділок, вівторок, четвер з 8.00 до 17.15
Середа з 8.00 до 20.00
П ’ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
5.3. Понеділок, вівторок, четвер з 8.00 до 17.15
Середа з 8.00 до 20.00
П’ ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
6. П онеділок, в ів т о р о к , середа, ч етвер з 8:00 до 17:00
П ’ятн и ц я з 8:00 до 16:00
Субота, неділя - вихідний
7.1. Понеділок, середа, четвер з 8.00 до 17.00
Вівторок з 8.00 до 20.00
П ’ ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
7.2. Понеділок, середа, четвер з 8.00 до 16.30
Вівторок з 8.00 до 20.00
П’ ятниця: з 8.00 до 15.30
С убота, неділя - вихідний
7.3. Понеділок, вівторок з 08.00 до 16.30
середа, п’ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
8. Понеділок, середа з 08.00 до 17.00
Вівторок, четвер з 08.00 до 20.00
П ’ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
9.1. Понеділок, середа, четвер з 8.00 до 17.15
Вівторок з 8.00 до 20.00
П'ятниця з 8.00ДО 16.00
С убота, неділя - вихідний
9.2. Понеділок, вівторок, середа з 08.00 до 17.00
Четвер з 08.00 до 20.00
П ’ ятниця з 08.00 до 17.00
С убота, неділя - вихідний
9.3. Понеділок-четвер з 08.00 до 17.15
П ’ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
9.4. Понеділок, середа, четвер з 8:00 до 16:00
П’ ятниця з 8.00 до 15.00
Вівторок з 8:00 до 20:00
Субота, неділя - вихідний
10.1. Понеділок, середа, четвер , п’ ятниця з 8.00 до 15.00
вівторок з 8.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
10.2. Понеділок, вівторок, п’ ятниця з 08.00 до 16.00
Середа з 8.00 до 15.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
11.1. Понеділок, середа, четвер, п’ ятниця з 8.00 до 17.15
Вівторок з 8.00 до 20.00
С убота з 8.00 до 14.00
Неділя - вихідний
11.2. Понеділок, вівторок з 08.00 до 16.30
середа, п’ятниця з 08.00 до 16.00
четвер з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
11.3. Понеділок, вівторок з 08.00 до 16.30

середа, п’ ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
12. Понеділок, середа, четвер з 8:00 до 17:00
Вівторок з 8:00 до 20:00
П ’ ятниця , субота з 8:00 до 16:00
Неділя - вихідний
13.1. Понеділок, вівторок, середа, четвер з 8.00 до 17.15
П ’ ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
13.2. Понеділок, вівторок, четвер з 9.00 до 16.00
Середа з 9.00 до 20.00
П ’ ятниця з 8.30 до 15.30
Субота, неділя - вихідний
13.3. Понеділок, вівторок з 08.00 до 16.30
середа, п’ ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
13.4. Понеділок, вівторок з 08.00 до 16.30
середа, п’ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
13.5. Понеділок з 09.00 до 20.00
Вівторок- п’ятниця з 09.00 до 16.00
С убота, неділя - вихідний
14. Понеділок, середа, ч етверга 8.00 до 17.15
Вівторок з 8.00 до 20.00
П’ ятниця з 8.00. до 17.00
С убота з 8.00 до 15.15
Неділя - вихідний
15.1. Понеділок, вівторок, четвер з 8:00 до 17:15
Середа з 8:00 до 17.15
П'ятниця з 8:00 до 16:00
Субота, неділя - вихідний
15.2. Понеділок, вівторок, четвер з 8:00 до 17:15
Середа з 13:00 до 20:00
П'ятниця з 8:00 до 16:00
Субота, неділя - вихідний
15.3. Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00
П’ятниця з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
16. Понеділок, вівторок, середа, четвер з 8.00 до 17.15
П ’ ятниця з 8.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
17.1. Понеділок, середа, п’ятниця з 08.00 до 17.00
Вівторок, четвер з 08.00 до 20.00
С убота з 08.00 до 15.00
Неділя - вихідний
17.2. Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.15
П ’ятниця з 08.00 до 16.00
Субота, неділя - вихідний
17.3. Понеділок, вівторок, середа, п ’ятниця з 08.00 до 16.00
Четвер з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
17.4. Понеділок, середа, четверг, п’ятниця з 08.00 до 16.00
Вівторок з 08.00 до 20.00
С убота з 08.00 до 16.00 (прийом громадян до 13.00)
Неділя вихідний
17.5. Понеділок, вівторок з 08.00 до 16.30
Середа , п’ ятниця з 08.00 до 16.00
Четвер з 08.00 до 20.00, субота, неділя-вихідні дні

18.1. Понеділок, вівторок, середа, четвер - з 08.00-13.00,
13.45-17.00
П'ятниця з 08.00-13.00, 13.45-15.45
С убота, неділя - вихідний
18.2. Понеділок, середа, четвер з 08.00 до 16.00, вівторок з
09.00 до 20.00,
П ’ ятниця з 08.00 до 15.00
Субота, неділя - вихідний
18.3. Понеділок, вівторок з 08.00 до 16.30
середа, п’ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
19.1. Понеділок, вівторок, середа, четвер з 9.00 до 16.00
П'ятниця, субота з 8.00 до 15.00
С убота: 8 .0 0 - 15.00
Неділя - вихідний
19.2. Понеділок, вівторок, четвер, п’ ятниця з 08:00 до 16:00
Середа з 08:00 до 20:00
Субота, неділя - вихідний
20.1. Понеділок, середа з 08.00 до 17.00
Вівторок, четвер з 08.00 до 20.00
П ’ ятниця з 08:00 до 16:00
С убота з 08:00 до 15:00
Неділя - вихідний
20.2. Понеділок, вівторок, четвер, п’ ятниця з 08:00 до 16:00
Середа з 08:00 до 20:00
Субота, неділя - вихідний
20.3. Понеділок, вівторок з 08.00 до 16.30
середа, п’ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
Субота, неділя - вихідний
20.4. Понеділок, вівторок з 08.00 до 16.30
середа, п’ятниця з 08.00 до 16.00
четверг з 08.00 до 20.00
С убота, неділя - вихідний
1.1. тел.(04734) 2-04-82, факс (04734) 2-01-82, е-таі1:
еог спар@ икг.пеі. веб-сайт: Ьпр://цоітс1а.еоу.иа
1.2. тел. 04734-96160. 04734-96181, е-таі1:

уіІ5Ьапага(іа@,икг.пе1

3.

Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт
центру надання адміністративної
послуги

2. тел. (4738) 3-05-81, ф ак с (4738) 3-05-81, ет а і і : спар гс1а(а),икг.пе1
3.1. тел. (04747) 6-03-43, 6-26-92, е-таі1: спар2Ьа5Ькіу@,икг.пеі:
3.2. тел. (04747) 95-2-36, е-таі1: 5око1оу8ка55@икг.пе1.
ЬЦр://5око1іука.еготас1а.оге.иа
4. 1. т е л ./ф а к с : (04740) 2-24-25, е - т а і1 : 2 У Є п гс 1 а @ .£ та і1 .с о т
4.2. тел./факс (04740) 6-22-55, е-таі1: уаї а(іттспар@.икг.пе1:
4.3. тел. (04740) 95-3-98, е-таі1: зіігаба 5Ьеу@,те1а.иа
5.1. тел. (04737) 2-27-77, веб-сайт - Ьйр://гс1а.2о1огауоп.аоу.иа.
е-таі1: 2оІогсіа@,икг.пе{
5.2. тел. (04737) 5-26-68, 5-22-75, веб-сайт ЬИ:р://201оїопо5Ьа.05р-ца.іп{о. е-таі1: спар 201оїопозЬа@икг.пе1
5.3. тел. (096) 6790848, (093) 6793087, е-таі1 :
ее1туа2ІУ 5г@ икг.пе{

6. тел/факс (04732) 6-18-99, е -т а іі: катгсіа спар@икг.пеі
7.1. тел. (04736) 3-53-00, е-таі1: капіусЬар@,икг.пеі
7.2. тел. (04736) 3-17-78, е -т а іі: капІУ сЬар@икг.пе1
7.3. тел. (04736) 96-4-24 . е-таі1: 5їерапсі оЩ спар@икг.пе1:,
веб-сайт - 1іПр://5І;ерапеска.§готасіа.ог§.иа
8^тел. (04742) 2-26-01, е -т а іі: каїег спар@.икг.пе{

9.1. тел/факс (04735) 2-03-15, е-таі1; спар ког5ип@і.иа. вебсайт: когвипг.аоу.иа
9.2. тел. (04735) 3-09-77, е -таі1 :1:5пар-пас1ииу-га(іа@,икг.пе1:.
веб-сайт: ЬКр5://паЬи1:іУ5ка-еготас1а.£ОУ.иа
9.3. тел. (04735) 2-01-03. е-таі1: еготасіа спар@.икг.пе1. вебсайт: Ьпр5://кага5Ьуп5ка-еготас1а.еоу.иа
9.4. тел. (04735) 2-01-03, ^е-таі1: еготасіа спар@икг.пе1. вебсайт: Ьир5://5ЄІУ5Ьеп5ка.еготас1а.оге.иа
10.1. тел.(04749) 6-20-60, е-таі1: Іувуапка спар@.икг.пеі:
10.2. тел. (04749) 64-4-41, е-таі1: ЬигЬ оіе спар@,икг.пе{,
ЬПр ://Ьиг1гапзка. е го та б а . оге.иа
11.1. тел. (04748) 6-24-35, е-таі1: т а п к спар@.икг.пе1
11.2. тел. (098) 7193149. е-таі1: спаріуапкІУзкао1:£@,етаі1.сот.
веб-сайт: іуапкіУ5ка.§готасіа.ог§.иа
11.3. тел. (04748) 6-18-74, е-таі1: тапкіука_зе1гас1а(§икг.пе1
12. тел./факс: (04746) 2-10-50, е-таі1: спар-топІе@ икг.пек
13.1. тел. (04733) 4-30-82, е-таі1: спар.5ті1а@.икг.пе1. веб-сайт:
зтіїагба.оге.и а
13.2. тел. (0 4 7 3 3 ) 4 -2 3 -7 3 , е -та і1 : сіо2УІ1піу@.икг.пеі
13.3. тел. (04733) 93 442. е-таі1: Ьаіакіеа з г@.икг.пе1, вебсайт:\у\у\у.Ьа1ак1еіузкао1;8.ог§.иа
13.4. тел. (04733) 9-53-47. е-таі1 спар.го1:тіз{гІука@.£таі1.сош
веб-сайт: гоІтіз£гіука-§готасіа.§оу.иа
13.5. тел. (096) 6749931, е-таі1: і:е т Іу к ас п а р @ е т аі1 .с о т .
офіційний сайт: 1ііі:р5://іетоі§.ог§.иа
14. тел. 04731 3-04-91, е - т а і 1: іаіпіузка.§готас1а.ог§.иа
15.1. тел. (04744) 4-01-99. е-таі1: игба@іі;-Ііт.пеІ
15.2. тел. (04744) 3-08-66, е-таі1: итап-спар@икг.пе1
15.3. тел. (04744) 9-72-42, 9 -7 2 -3 1, е-таі1: 1ас1І£Іпказг@.икг.пеІ
16. тел.(04745) 6-17-83, е-таі1: кЬгузІ спар@.икг.пе1. вебсайт: ЬЦр ://кЬгу зі-гсіа. £ 0 у .иа
17.1. тел.(0472) 33-07-01, тел./факс: (0472) 36-01-83, е-таі1:
спар сЬегказу@.цкг.пе1:
17.2. тел. (0472) 64-74-68 е-таі1: сЬегказзу-гсІа.еоу.иа
17.3. тел.(0472) 30-33-31, е-шаіі: гро1@.і.иа. веб-сайт іу
рої.ск.иа
17.4. тел. (0472) 343-692, м.т. (063) 479-17-16, е-таі1
Іезку.спар@ икг.пеі. веб-сайт:Ьі:£р: 1езкіузка-£готас1а.£ОУ.иа
17.5. тел. (0472) 34-26-98, е-таі1: за£цпіузкагасіа@икг.пе1.
офіційний сайт: ЬИр://за£ипіузкао1:£.ог£.иа
18.1. тел. (04730)2-86-35, е-таі1: розіиц сЬІ£@икг.пе1
18.2. тел. (04730) 2-87-28, е-таі1: СЬуцугуп тгас1а@цкг.пеі.
веб-сайт:сЬі§ігіпзкаоІ§.ог§.иа
18.3. тел. 95-3-45, 95-2-98, е-таі1: тс1зг2015@.икг.пеІ
19.1. тел. (04739) 2-32-39, е-таі1: сЬ спар@ те£а.иа. веб-сайт:
1іИр://сЬотоЬаіУзка.гсіа.ог£.иа/сепіг-пас1аппуа-асітіпіз1:га1:іупі1іроз 1Ц£-12-01-53-18-12-2016/
19.2. тел. (04739) 55183, е-таі1: ігк1_£зпар@икг.пе{, веб-сайт:
Ьпр://ігк1ііу-гасіа.ог£.иа
2 0 .1 .е - т а іІ : аб тіп сеп іг зЬро1а@.икг.пеі
20.2. тел. (06312081237. е - т а іі: та1:изоугас1а@икг.пеі:, вебсайт: таШ 5Іузка.§готас1а.ог§.иа
20.3. тел. (04741) 2-01-39, е - т а іі: спар-зЬро1а@,икг.пеі
20.4. тел. 9-62-90, (068)7600134, е-таі1 :
1 ір іа п зк а .о І§ @ § т а іІ.с о т
Н о р м ат и в н і а к т и , як и м и р егл ам ен ту ється н адання ад м ін іс т р а ти в н о ї послуги

Закони України

Земельний кодекс України, Закон України “ Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім ’ ям”

5.

Акти Кабінету М іністрів України

Пункти 198, 199 Порядку ведення Державного земельного
кадастру, затвердж еного постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2012 р. № 1051
Розпорядження Кабінету М іністрів України від 16 травня
2014 р. № 523-р “ Деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг”

6.

Акти центральних органів
виконавчої влади

7.

Акти місцевих органів виконавчої
влади/органів місцевого
самоврядування

4.

У м о ви отр и м ан н я ад м ін іс т р а ти в н о ї послуги

8.

9.

П ідстава для одержання
адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного
кадастру

Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а також
вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного земельного
кадастру за формою, встановленою Порядком ведення
Державного земельного кадастру, затвердженим постановою
Кабінету М іністрів України від 17 жовтня 2012 р. №
1051 (форми заяв д одаю ться)*
2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені
заявника (у разі подання заяви уповноваж еною заявником
особою )
Заява про надання відомостей з Державного земельного
кадастру у паперовій формі з доданими документами
подається до центру надання адміністративних послуг
заявником або уповноваженою ним особою особисто або
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та
повідомленням про вручення

10.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги

11.

П латність (безоплатність) надання
адміністративної послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної
послуги

Протягом 10 робочих днів 3 дня реєстрації відповідної заяви у
структурному підрозділі Головного управління
Держгеокадастру у Черкаській області

Перелік підстав для відмови у
наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного
кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання
надано ф ом адянам (зокрема, довідки про наявність та розмір
земельної частки (паю ) - для подання
уповноваженим представником сім ’ї до місцевої державної
адміністрації або до виконавчого комітету сільської,
селищної ради заяви про надання держ авної соціальної
допомоги).

13.

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені
заявника) та/або не відповідаю ть вимогам, встановленим
законом (заява не відповідає встановленій формі)

14.

Результат надання
адміністративної послуги

Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю ),
довідка про наявність у Державному земельному кадастрі
відомостей про одержання у власність земельної ділянки в
межах норм безоплатної приватизації за певним видом її
цільового призначення (використання) або повідомлення про
відмову у наданні відомостей з Державного земельного
кадастру

15.

Способи отримання відповіді
(результату)

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

16.

Примітка

*Ф о р м и заяв про надання відомостей з Державного
земельного кадастру наведені у додатках !, 2 до
інформаційної картки адміністративної послуги

