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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ НЕ З ВИНИ ОРГАНУ. ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

41800, Сумська обл., 
Сумський р-н., м. Білопілля, 
вул. Старопутивльська, 35; 

(05443) 9-12-95; 
biloDillva-cnaDffiiukr.net; 

ИйШ/'/Ьі loDillva-meria.eov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

смт. Миколаївка, б-р Свободи, 2А; 
(05443)9-72-38; 

спар mvkolaivkaffiukr.net

Понеділок: 8:15 -  17:15; 
Вівторок: 8:00-20:00; 

Середа-Четвер: 8:15-17:15; 
П’ятниця: 8:00-16:00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

41700, Сумська обл., 
Конотопський р-н., м. Буринь, 

вул.. Д.Бедного, 5; 
(05454) 2-22-07; 

cnaDburvn.radaffiukr.net; 
Ьпо ://Ьиіуп-ті ькгаба. eov.ua

Понеділок: 8:00-17:15; 
Вівторок: 8:00-17:15; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8:00-17:15; 

П'ятниця: 8:00-16:00; 
Субота: 8:00-13:30

1.4.

Центр надання 
* адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

смт. Кириківка, вул. Широка, 12; 
0955650026; 

ksr.57ffi.ukr.net

Понеділок: 8:00-17:00; 
Вівторок: 8:00-17:00; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8'00-17:00; 

П'ятниця: 8:00-16:00.
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1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

42800, Сумська обл., 
Охтирський р-н., 

смт. Велика Писарівка, 
вул. Незалежності, 9-А;

(05457)5-13-69 
cnaD.VDVsari vka( a)ukr. net 

httr>://vDsr. gov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
• 8:00 -  17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н., м. Глухів, 

вул. Києво-Московська, 8; 
(05444)7-04-40;

Snap а іф ukr.net: 
http://hliikhiv-rada.aov.ua/tsnaD

Понеділок: 8 :00- 17:15; 
Вівторок: 8:00-17:15; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8 :00 - 17:15; 

П'ятниця-Субота: 8:00 -  
16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради
41400,Сумська обл., 

Шосткинський р-н, м. Глухів. 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnap h ukr.nct:

Понеділок - Середа: 8:00 
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:00; 
П'ятниця: 8 :00- 16:00.

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Берегівської сільської ради

41436, Сумська обл., 
Шосткинський р-н., с. Слоут, вул. 

Шкільна, б. 16; 
(05444)3-13-37 

спар bereza ota@ukr.net 
https://berezivska-gromada.gov.ua/

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8:00 -  17:15; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8:00-17:15; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

41600, Сумська обл., м. Конотоп, 
пр. Миру, 8;

(05447) 6-33-19; 
спар konotop@ukr.net; 

http ://rada. konotop. ora/index. ph p/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8 :00 - 15:00; 
Вівторок: 8:00 -  19:00; 
Середа: 8 :00- 15:00; 
Четвер: 8:00 -  20:00; 

П'ятниця - Субота: 8:00 - 
15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

41656, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Сім'янівка, 

вул. Центральна, 64; 
(05447) 52-1-60; 067-194-16-94 

dubowzovka@ukr.net; 
https:// dubovvzivska.rada.todav

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00
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1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41656, Сумська обл., 
Конотопський р-н, м. Конотоп, 

вул. Михайла Сусла,
21А0983877090 

popivkarada@, smail.com

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17.15;

Четвер : 8.00 - 20.00; 
П'ятниця: 8:00-16:00

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
cnap.krsnp@ukr.net; 

http://rada.konotop.ors/mdex.php/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;

П'ятниця: 8.00-16.00; 
Субота: 8.00-14.00.

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

с. Миропілля, вул. Сумська, 23; 
(0542)7-42-11, (0542)7-43-85; 

m iropilskasr@ukr.net; 
htms://m vroDilsca-sromada.sov.ua?

viddil-centr-nadannva- 
administrativnih -dosIus- 10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

41300, Сумська обл., 
Конотопський р-н., м. Кролевець, 

вул.. Грушевського, 19; 
(05453)9-50-61; 

krolrada@ukr.net; 
h t№: 7  w w vv. k ro 1 e v e ts - 

miskrada.sov.ua /index, php/tsentr- 
nadannva-admin/389-tsnao

Понеділок: 8:00-17:15; 
Вівторок:8:00 -17:15; 
Середа:8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00- 17:15; 

П’ятниця:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 14:00.

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
lebedvn-admin@ukr.net; 

http ://lebedvnrada. so v. ua

Понеділок: 8:00 -17:15; 
Вівторок:8:00 -20:00; 
Середа: 8:00 - 17:15; 
Четвер: 8:00 - 17:15; 

П’ятниця:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  15:00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

42500, Сумська обл., 
Роменський р-н., 

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
спар.Idol @ukr.net; 

http://ldol-sromada.sov.ua

Понеділок: 9:00 -16:00; 
Вівторок:9:00 -16:30; 
Середа: 9:00 - 16:30; 
Четвер: 9:00 - 20:00; 

П’ятниця: 9:00 - 16:00.

ГУДЕРЖГдаДЙАСЇР-У'ї СУМСЬКІЙ ОВДАСТІ
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1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
sunivka.cnaD@ukr.net; 

Ш р://5уптка-еготасіа. gov.ua

Понеділок: 8:00 -17:00; 
Вівторок:8:00 -17:00; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 17:00; 

П’ятниця: 8:00 - 17:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Вільшана,
вул. Київський шлях, 1а; 
(05455)5-63-79, 5-61-41; 

vilshcnaD@ukr.net; 
Ьйо5://уіІ5?іап5ка-£готас1а.гоу.иа

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

42000, Сумська обл., 
Роменський р-н., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 13;
(05455) 5-26-48; 

пс1г.спао@, sm.gov.ua; 
Ьйо://пебг\шаі1Ц.пе(іг-гг.org.ua/cnaD/

Понеділок - Середа: 8:00 — 
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:00; 
П'ятниця: 8 :00- 16:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

42722, Сумська обл., 
Охтирський р-н, смт Чупахівка, 

вул. Воздвиженська, 53 
(05446) 9-02-87; 

cnaD-chuDah@ukr.net

Понеділок - П'ятниця: 8:00 -  
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Незалежності, 5; 

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
асітіпсешг okhtvrka@ukr.net; 

ІШх/Ла' ww.omvk.sm.ua/content/secti 
ош'32/235/

Понеділок: 8 :00- 17:15; 
Вівторок: 8:00 -  20:00; 

Середа-Четвер: 8 :00 - 17:15; 
П’ятниця: 8 :00- 16:00; 

Субота: 8:00 -  16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

42744, Сумська обл., Охтирський 
р-н, с. Чернеччина, вул. Заводська,

2’
(05446)4 18 08; 

chem-cnaD@ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 
17-15;

Середа: 8-00 -  20-00; 
Четвер: 8-00-17-15; 

П’ятниця: 8-00- 16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

41500, Сумська обл., 
Конотопський р-н., м. Путивль, 

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnaD-Dutivl@ukr.net

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8 :00 - 17:15; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8:00 -  17:15; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

ГУ • «ЧКГЮКА/ІА'ІП 1>у V  С У М С Ь КІ ОБЛАСТІ

21/0/13-23 від 15.03.2023

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІ

mailto:sunivka.cnaD@ukr.net
mailto:vilshcnaD@ukr.net
mailto:cnaD-chuDah@ukr.net
mailto:okhtvrka@ukr.net
mailto:chem-cnaD@ukr.net
mailto:cnaD-Dutivl@ukr.net


5

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

41530, Сумська обл., 
Конотопський р-н, 
с. Нова Слобода, 

вул. Першотравнева, 3;
(05442) 5 45 20; 

спар nsloboda@ukr.net: 
httDs://novoslobidska- 

2romada.20v.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Соборна, 13/71; 

(05448)5-29-15; 
reestr@romnv-vk.eov. иа: 

h tt р:.'/ г о m n v. о s р - иа. і n fo/? с h—2 & П 
=zavnvat

Понеділок: 8:00 -17:00; 
Вівторок: 8:00 -  20:00; 
Середа: 8:00 -  17:00; 
Четвер: 8:00 -  17:00; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00; 
Субота: 8:00 -  15:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42087, с.Андріяшівка, 
вул.Соборна, 11, Роменський 

район, Сумська область;
(05448) 9-34-36; 

andrivushivka.rs@ukr.net: 
http://andrivashivska-eromada. eov.ua

Понеділок: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 17:15; 
Середа: 8 :0 0 - 17:15; 
Четвер: 8:00 -  17:15; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.27.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

41000, Сумська область, 
Шосткинський р-н., 
м. Середина-Буда, 

вул. Центральна, 25; 
(05451)7-10-15; 

sbudaeorsovet@email.com; 
https: //sbm і skrada .eov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

смт. Зноб-Новгородськ 
вул. ЗО років Перемоги, 9; 

096 762 95 74; 
04391279@mail.eov.ua; 

https://zn-ote.eov.ua/viddil-z- 
iuridichn ih-pitan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-15-26-34-30-10-2017/

Понеділок: 8:00 - 16:15; 
Вівторок: 8:00 -20:00; 

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 
16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97; 
(0542) 663-559; 

srda.cnap@sm.eov.ua; 
http://sumv.sm.eov.ua/index.pho/uk. 

prioriteti/reeional-komitet

Понеділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00; 
П'ятниця: 9:00 -  16:15.

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

40004, м. Суми, вул. Горького, 21;; 
(0542)700-575; 

cnao@smr.eov.ua: 
http://cnap.eov.ua/

Понеділок, Середа: 8:00 -  
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 -20:00; 
П'ятниця: 8:00 -16:00; 
Субота: 8:00 -14:00.
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1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

42621. Сумська область, 
Охтирський район, с. Боромля, 

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

cnao boromlva©ukr.net: 
httD://bilozirska. eromada.ora.ua/cnao 

-09-00-26-26-10-2016/

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

Середа: 8:00 -  20:00 
Четвер - П’ятниця: : 8.00 - 

17.00.

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

м. Тростянець, вул. Миру, 6; 
(05458) 6-62-90; 

trost-cnao®,ukr.net: 
www.trostvanets-miskrada.aov.ua

Понеділок-Вівторок: 8:00 -  
17:15;

Середа: 8:00 -  20:00; 
Четвер: 8:00-17:15; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

41100, Сумська обл., м.Шостка, 
вул. Садовий бульвар, 14; 

(05449) 7-47-77,
(05449) 7-09-01; 

shst.mr-cnaD®,sm. aov.ua: 
httc> ://sh ostka-

rada.aov.ua/eovemment/departament 
s/centr nadannva adm n strativnih

Вівторок-Четвер: 9 :00 - 16:00; 
П'ятниця: 8 :30- 15:30; 
Субота: 8 :30 - 15:30.

ooslua m sta shostkal/

«Центр надання 
адміністративних послуг» 

Ямпільської селищної ради

41200, Сумська обл., 
Шосткинський р-н., смт. Ямпіль, 

бульвар Ювілейний, 1 ;
(05456)2-19-72; 

cnao.vnmolrada® ukr.net;
htto:/7aromada.ora.ua/aromada'vamoi

lsca

Понеділок-Четвер: 8:00 -  
17:15;

П'ятниця: 8 :00- 16:00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 37 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр»
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 138, 139, 142, 146, 148, 150, 152, 153, 155 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. №1051
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. 
№ 835 «Деякі питання надання Державною службою з 
питань геодезії, картографії та кадастру та її 
територіальними органами адміністративних послуг» 
Розпорядження Кабінету Міністрів 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

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної 

послуги
Виявлення фізичною або юридичною особою технічної 
помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи 
інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного

У /ІЬРЖГЕОКЛЛАСГРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів 
Державного земельного кадастру або у документах, на 
підставі яких внесені відомості до Державного земельного 
кадастру, яка допущена не з вини органу, що здійснює 
ведення Державного земельного кадастру або отримання 
від Державного кадастрового реєстратора повідомлення про 
необхідність виправлення технічних помилок у документах, 
що стали підставою для внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру, у яких фізичною або 
юридичною особою виявлено помилку, за формою, що 
додається*
Виявлення фізичною або юридичною особою у 
документації із землеустрою та оцінки земель помилки 
щодо визначення характеристик об’єктів Державного 
земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням 
(зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між 
поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, 
допущеної у відомостях Державного земельного кадастру 
(в тому числі під час або після перенесення інформації про 
земельні ділянки з державного реєстру земель та 
відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти 
Державного земельного кадастру, що містяться в 
документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої 
та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду 
документації із землеустрою) або отримання від 
Державного кадастрового реєстратора повідомлення про 
виявлення органом, що здійснює ведення Державного 
земельного кадастру, у документації із землеустрою/ оцінки 
земель помилки, допущеної у його відомостях, за формою, 
що додається**

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

1. Заява про виправлення технічних помилок, допущених 
під час ведення Державного земельного кадастру за 
формою, що додається***
2. Документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до 
Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, 
що містять технічні помилки
3. Документи з виправленими технічними помилками (в 
електронній та паперовій формі), які є підставою для 
виправлення відповідних технічних помилок у Державному 
земельному кадастрі
4. Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення 
технічних помилок у Державному земельному кадастрі, 
(або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення)
або
1. Заява про внесення виправлених відомостей до 
Державного земельного кадастру за формою, що 
додається****
2. Документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені 
в повідомленні помилки, допущені у відомостях 
Державного земельного кадастру внаслідок помилки в 
документації із землеустрою та оцінки земель (у разі 
наявності таких документів)
3. Погоджена документація із землеустрою та оцінки 
земель із виправленими відомостями, яка є підставою для 
виправлення відповідних помилок у Державному 
земельному кадастрі;
4. Документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до 
Державного земельного кадастру виправлених відомостей у 
документації із землеустрою та оцінки земель (крім 
випадків внесення відомостей про обмеження у 
використанні земель, безпосередньо встановлені законами

Р/ ДЕРЖГЕОКЛДАС'ГРУ У-СУМСЬКІЙ ОЄЯАСТІ
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або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 
актами, містобудівною документацією)
Документація із землеустрою, технічна документація з 
оцінки земель в електронній формі засвідчуються шляхом 
накладення електронного підпису . сертифікованого 
інженера-землевпорядника, що базується на 
кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з 
використанням кваліфікованої електронної позначки часу

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

Заява разом з документами надсилається в електронній 
формі технічними засобами електронних комунікацій з 
використанням електронного підпису, що базується на 
кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи 
іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації 
особи з використанням Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 
Держгеокадастру
Подання заяви про внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру разом із документацією із 
землеустрою чи документацією із оцінки земель 
здійснюється розробником такої документації, якщо інше 
не встановлено договором на виконання робіт із 
землеустрою чи оцінки земель

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Послуга платна

У разі платності'.
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата
Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

11.2. Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,01 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому надається відповідна адміністративна послуга 
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є 
платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв’язку (або інформація (реквізити 
платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій 
формі, надані суб’єктом звернення)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні»

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається 
центром надання адміністративних послуг, який надає 
адміністративну послугу

12. Строк надання адміністративної послуги 2 робочих дні з дня реєстрації відповідної заяви у 
територіальному органі Держгеокадастру

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Не виправлення технічних помилок у документах, що стали 
підставою для внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, у документації із землеустрою та 
оцінки земель, та виправлення яких має передувати 
виправленню відповідних відомостей у Державному 
земельному кадастрі
Невідповідність поданих документів вимогам законодавчих
та інших нормативно-правових актів
Невнесення плати або внесення її не в повному обсязі

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Протокол виправлення помилки
Повідомлення про виправлення помилки заінтересованим 
особам (у тому числі власників, користувачів земельних 
ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося 
виправлення помилок)
Заміна документа, в якому виявлено помилку (витяг,

(У  /ІЕРЖ іТС КАДАП  І-У V Й Й С Ь КІЙ  ОБЛАСТІ
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довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з 
картографічних матеріалів Державного земельного 
кадастру) заявникові за його бажанням 
Відмова у виправленні помилки

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Надсилається заявникові в електронній формі з накладеним 
кваліфікованим електронним підписом технічними 
засобами електронних комунікацій на вказану у заяві 
адресу електронної пошти або з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 
через веб-сторінку Держгеокадастру, та за бажанням 
заявника видається у паперовій формі центром надання 
адміністративних послуг, зазначеним у заяві

16. Примітка *Форма повідомлення про необхідність виправлення 
технічних помилок у документах, що стали підставою для 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у 
яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку 
наведено у додатку 1 до Інформаційної картки 
адміністративної послуги
**Форма повідомлення про виявлення органом, що 
здійснює ведення Державного земельного кадастру, у 
документації із землеустрою/оцінки земель помилки, 
допущеної у його відомостях наведено у додатку 2 до 
Інформаційної картки адміністративної послуги 
*** Форма заяви про виправлення технічних помилок, 
допущених під час ведення Державного земельного 
кадастру наведено у додатку 3 до Інформаційної картки 
адміністративної послуги
****Форма заяви про внесення виправлених відомостей до 
Державного земельного кадастру наведено у додатку 4 до 
Інформаційної картки адміністративної послуги

СП
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Додаток 1
до Інформаційної картки адміністративної 
послуги з виправлення технічної помилки у 
відомостях Державного земельного 
кадастру не з вини органу, їцо здійснює 
його ведення

(прізвище, власне ім'я, по батькові за (наявності) фізичної

особи / найменування юридичної особи)

(місце проживання фізичної

особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про необхідність виправлення технічних помилок у 

документах, що стали підставою для внесення відомостей 
до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або 

юридичною особою виявлено помилку
№ ______________ м.

Державним кадастровим реєстратором

(Держгеокадастр або найменування

його територіального органу)
розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною 
особою від "___" _____________ 20__ р. з реєстраційним номером ____________________
разом з доданими до нього документами та встановлено, що відомості Державного 
земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали 
підставою для їх внесення, але у

(назва документів, які стали підставою для внесення відомостей

Державного земельного кадастру) 
виявлено технічну помилку, а саме

(суть виявлених помилок)

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про 
необхідність виправлення зазначених технічних помилок у документах, що стали підставою 
для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор ----- у~----- т----  .. . .— т— .---------:--------у^  ^ ' 1 (підпис) (шщіали/шщіал та прізвище)

20__р.
М.П.
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Додаток 2
до Інформаційної картки адміністративної 
послуги з виправлення технічної помилки у 
відомостях Державного земельного 
кадастру не з вини органу, що здійснює 
його ведення

(прізвище, власне ім’я, по батькові за (наявності) фізичної

особи / найменування юридичної особи)

(місце проживання фізичної

особи / місцезнаходження юридичної особи)

(контактний телефон)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення органом, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру, у документації із землеустрою / 
оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях

№ м.

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про 
виявлення у

(документація із землеустрою / оцінки земель)

помилки, а саме
(суть помилки)

допущеної у
(відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку)

(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

для виправлення якої
(шляхи виправлення помилки)

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено 
помилку:

Дані про земельну ділянку

['V /ТРЖ ІТО КЛЛДГ.іТУ  V с у м с ь к ій  о б л а с т і

Ж /1 3 - 2 3 Ш  15.05.2023
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Місце розташування 
земельної ділянки

Кадастровий номер земельної 
ділянки (за наявності)

Дані про інший об'єкт 
Державного земельного 
кадастру, у відомостях 
стосовно якого виявлено 
помилку

(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор 

М.П.

(підпис) (ініціали/ініціал та прізвище)

20__р.

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

' У ;<ЕНЖГ І'.ОКЛДЛС'П-У ^УМСЬК-Й ОЬДЙЄТІі
$ 1 / 0 / 1 3 - 2 3  Від  1 5 .0 3 .2 0 2 3

НІНІII!ПІШІЇ Ш III
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Додаток З
до Інформаційної картки адміністративної 
послуги з виправлення технічної помилки у 
відомостях Державного земельного 
кадастру не з вини органу,'що здійснює 
його ведення

Державному кадастровому реєстратору

(найменування органу, що здійснює ведення

Державного земельного кадастру)

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної

особи/найменування юридичної особи)

(унікальний номер запису в Єдиному 
державному демографічному реєстрі (за наявності)

(податковий номер/серія (за наявності) 
та номер паспорта фізичної особи,

яка через свої релігійні переконання

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

(назва документа, номер та серія (за наявності), дата видачі),

та документа, що посвідчує повноваження діяти 
від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(контакти особи (адреса електронної пошти, 
контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про виправлення технічних помилок, допущених під час 

ведення Державного земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити 
технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, а саме

(суть помилки)

допущену та виправлену у документах, на підставі яких були внесені такі відомості з них. 
згідно з повідомленням Державного кадастрового реєстратора про:

гу ; ; е р ж г і:О к л д л с т і-?-у О м с ь к ій  о б л а с т і

21/0/13-23 від 15.03.2023

І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І  I I І I I І I I I I I I I I І !
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необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною 
особою виявлено помилку;

виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру 
органом, що здійснює його ведення.

від "___" ___________20 р. з реєстраційним номером_______________________________ .

До заяви додаються:

€  документи / посвідчені копії документів, на підставі яких до Державного земельного 
кадастру були внесені відомості та які містять технічну помилку

€  документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення 
відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі

€  документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічних помилок у 
Державному земельному кадастрі.

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

€ у паперовій формі у центрі надання адміністративних послуг

€ в електронній формі:

€ через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через веб- 
сторінку Держгеокадастру;

€ на адресу електронної пош ти_____________________________.

Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Підпис заявника

М.П. (за наявності)

Дата реєстрації заяви

Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) Державного кадастрового 

реєстратора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора

і .о 'Ш зі ііі II! III V V СУМСЬКІЙ о ы й 'с п

5 0 3 .2 0 2 3ііі ііііііііііііі
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Додаток 4
до Інформаційної картки адміністративної 
послуги з виправлення технічної помилки у 
відомостях Державного земельного 
кадастру не з вини органу, що здійснює 
його ведення

Державному кадастровому реєстратору

(найменування органу, що здійснює ведення

Державного земельного кадастру)

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної

особи/найменування юридичної особи)

(унікальний номер запису в Єдиному 
державному демографічному реєстрі (за наявності)

(податковий номер/серія (за наявності) 
та номер паспорта фізичної особи,

яка через свої релігійні переконання

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

(назва документа, номер та серія (за наявності), дата видачі),

та документа, що посвідчує повноваження діяти 
від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(контакти особи (адреса електронної пошти, 
контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про внесення виправлених відомостей до Державного

земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити 
помилку, допущену у

(відомості Державного земельного кадастру,

IV рЙ Ж ГЮ К Л Д А С ТР У  У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

21/0/13-23 від 15.03.2023СП
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у яких виявлено помилку)

щодо
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, а саме

(суть помилки)

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено 
помилку:

Дані про земельну ділянку

Місце розташування 
земельної ділянки

Кадастровий номер земельної 
ділянки (за наявності)

Дані про інший об'єкт 
Державного земельного 
кадастру, у відомостях 
стосовно якого виявлено 
помилку

До заяви додаються:

€  документи / посвідчені копії документів, що містять зазначені у повідомленні 
помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у 
документації із землеустрою, оцінки земель (у разі наявності таких документів)

€  погоджена документація із землеустрою, оцінки земель з виправленими відомостями, 
яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі;

€  документ, що підтверджує внесення плати за внесення до Державного земельного 
кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою, оцінки земель.

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

€ у паперовій формі у центрі надання адміністративних послуг

€ в електронній формі:

€ через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через веб- 
сторінку Держгеокадастру;

€ на адресу електронної пош ти_____________________________ .
ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

21/0/13-23 від 15.03.2023
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Службова інформація

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) Державного кадастрового 

реєстратора

________________________________________________________________ і

М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового
реєстратора

Дата подання заяви

М.П. “  ~  '

Заступник начальника управління -  
начальник відділу методологічного 
забезпечення ведення державного 

земельного кадастру та розгляду скарг 
на рішення, дії та бездіяльність державних 
кадастрових реєстраторів Управління 
державного земельного кадастру

11 « У « ,  Ш К Л Д Л С іТ У  У СУМСЬКІЙ с ь г в д

21/0/13-23 від 15.03.2023
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