
ДЕРЖГЕОКАДАСТР 
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 

Н А К А З

Й Ж А Ш

м. Суми

№

Про внесення змін до  
Інформаційних карток  
адміністративних послуг

Відповідно до статеіі 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні 
послуги», керуючись Положенням про Головне управління Держгеокадастру у 
Сумській області, затвердженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 №308 (у 
редакції наказу Держгеокадастру від 20.02.2020 №  53) та на виконання наказу 
Держгеокадастру від 02.04.2020 №113 «Про внесення змін до типових 
Інформаційних карток адміністративних послуг»,

Н А КА ЗУЮ :

1. Внести зміни до Інформаційних карток адміністративних послуг, які 
надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області, та 
Інформаційних карток, які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у 
Сумській області через центри надання адміністративних послуг, затверджених 
наказом Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 08.11.2019 
№580 «Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток 
адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у 
Сумській області», виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Забезпечити розміщення Інформаційних карток адміністративних послуг, 
які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області:

- головному спеціалісту взаємодії зі ЗМ1 та громадськістю Гречці О.В. 
на офіційному веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Сумській 
області та у приміщенні громадської приймальні Головного управління 
Держгеокадасту у Сумській області;

-керівникам структурних підрозділів в районах, керівнику Міськрайонйого 
управління у м. Сумах та Сумському районі Головіюго управління 
Держгеокадастру у Сумській області у службових приміщеннях на інформаціфіих 
стендах.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В,о. начальника

ТРУ у СУМСЬКІЙ ОБЛАСІЛ

Віта М А Л ІКО ВА
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Додаток до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 
від 2020 року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
В И П Р А В Л Е Н Н Я  Т Е Х Н ІЧ Н О Ї П О М И Л КИ  У  В ІД О М О С Т Я Х  з Д Е Р Ж А В Н О ГО  ЗЕМ Е Л Ь Н О ГО  

К А Д А С Т РУ . Д О П У Щ ЕН О Ї Н Е  З ВИ Н И  О Р ГА Н У . Ш О  ЗД ІЙ С Н Ю Є  Й О ГО  В ЕД Е Н Н Я
(наша адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Відділ у Білопільському районі 
Відділ у Буринському районі 

Відділ у Великописарівському районі 
Відділ у Глухівському районі 

Відділ у Конотопському районі 
Відділ у Краспопільському районі 
Відділ у Кролевецькому районі 
Відділ у Лебедииському районі 

Відділ у Липоводолинському районі 
Відділ у Недригайлівському районі 

Відділ в Охтирському районі 
Відділ у Путивльському районі 
Відділ у Роменському районі 

Відділ у Середиію-Будському районі 
Міськрайонне управління в м. Сумах та Сумському районі 

Відділ у Тростянецькому районі 
Відділ у Шосткинському районі 
Відділ в Ямпільському районі
(найменування суб’єкіа надання послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№ Найменування суб’єкта 
надання послуги

Місцезнаходження суб’єкта надання 
адміністративної послуги, Телефон/факс 

(довідки), адреса електронної ионіти

Інформація щодо 
режиму роботи суб’єкта 

надання 
адміністративної 

послуги

1.1.
Головне управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

40000, м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьєва, 25;

(0542) 70 09 28,(0542) 70 09 15; 
8уту@1апсі.§оу.иа, 

Нир://8ит$і<а.1апс1.йОУ.иа/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

1.2.

Відділ у Білопільському 
районі Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

41800, Сумська обл., м. Білопілля, 
вул.. Старопутивльська, 20;

(05443) 9 18 71; 
Ьі1орі11уа.5иіпу( І̂апсі.§оу.иа, 

НіІр://8ит8ка.іапсі.§оу.иа/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00
1.3. Відділ у Буринському 41700, Сумська обл., м. Буринь, Понеділок - Четвер: 8:00
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районі Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

вул. Першотравнева, 8 ;
(05454)2 21 81; 

Ьигуп.5иту@1апс1."0У.иа, 
1іир://5иіті5ка.1апс1.§оу.ца/

- 17:15; 
П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

1.4.

Відділ у 
Великописарівському 

районі Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

42800, Сумська обл., смт. Велика Писарівка, 
вул. Незалежності, 7;

(05457) 5 15 93; 
у .р у 5а г Іу к а .$ и т у @ 1апсі.§оу.иа, 

ЬПр://5ит5ка.Іапсі.§оу.иа/

Понеділок - Четвер: 8:00 
-17:15; 

П ’ятниця: 8:00- 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00- 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

Відділ у Глухівському 
районі Головного 

1.5. управління
Держгеокадастру у 
Сумській області

41400, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 13; 

(05444) 2 27 76, 
Ь1икІііу.5иту@1апсі.§оу.иа, 
НПр://8иіп8ка.1апсі.§оу.иа/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00- 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

Відділ у Конотопському 
районі Головного 

1.6. управління
Держгеокадастру у 
Сумській області

41607, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Михайла Сусло, 21 А;

(05447) 6 66 86, 
копоІор.$иту@1апс1.§оу.иа, 
Нпр://8іііп8ка.1апсІ.§оу.иа/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П ’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00 - 

13:00

Відділ у Краснопільському 
районі Головного 

1.7. управління
Держгеокадастру у 
Сумській області

42400, Сумська обл., смт. Краснопілля, 
пр. Шкільний,1;
(05459) 72689, 

кга8порі11уа.8иту@1апс1.§оу.иа, 
________ ЬЦр://8иіп8ка.1апсІ.§оу.иа/________

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

Відділ у Кролевецькому 
районі Головного 

1.8. управління
Держгеокадастру у 
Сумській області

41300, Сумська обл.,м. Кролевець, 
вул. Франка, 7;
(05453) 9 51 90, 

кго1еуеі8.8иту@1апсі.§оу,иа, 
1іЦр://8ит8ка.іапсі.§оу.иа/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

Відділ у Лебединському 
районі Головного 

1.9. управління
Держгеокадастру у 
Сумській області

42200, Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Сумська,12;
(05445)2 11 07 

1еЬес1уп.8иту@1апсі.^оу.иа, 
ііЦр://8ит8ка.1апсі.§оу.иа/

Відділ у 
Липоводолинському районі 

1.10. Головного управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області______

42500, Сумська обл., смт. Липова Долина, 
вул. Роменська,4;
(05452) 5 16 36, 

1уроуа-сіо1упа.8иіпу@1апсі.§оу.иа, 
_________ 1'іПр://8іііп8ка.1апсі.̂ оу.ца/_________

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00
Понеділок - Четвер: 8:00 

- 17:15; 
П’ятниця: 8:00- 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

Відділ у Недригайлівському 
районі Головного 

1, 11. управління
Держгеокадастру у 
Сумській області______

42100, Сумська обл., смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 22;
(05455) 5 20 51; 

песігуІіаі1ІУ.8иту@1апсі.§0У.иа, 
1іир://8иіп8ка.1апс1.^оу.ца/

Відділ в Охтирському 
районі Головного

1.12. управління 
Держгеокадастру у
Сумській області 

Відділ у Путивльському 
районі Головного

1.13. управління 
Держгеокадастру у
Сумській області

42100, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Чкалова, 27а;
(05446) 4 11 74; 

оНГугка.8иіпу@1апсі.§оу.иа, 
Ііир://8иіп8ка.1апсі.§оу.ца/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

Відділ у Роменському 
районі Головного 

1.14. управління
Держгеокадастру у 
Сумській області

41500, Сумська обл., м. Путивль, 
вул. Князя Володимира, 52;

(05442) 5 51 97; 
ри1уу1.8иту@1апс1.§оу.иа, 
ІіПр://8ііт8ка.1апсі.50У.ца/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П ’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00 - 

13:00

1.15. Відділ у Середино- 
Будському районі Головного

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Руденка,5;

(05448) 2 12 84; 
готпу.8иіпу@1апс1.§оу.ііа, 
1іир://8ііт8ка.Іапсі.£ОУ.иа/

_________________ І ________________

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00
41000, Сумська обл., смт. Середина-Буда, 

____________ вул. Центральна,!;___________
Понеділок - Четвер: 8:00 

- 17:15;
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управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

(05451) 7 24 34, ф.7 12 53; 
5егесіуп0“Ьисі.5иту@Іапсі.^^0У,иа, 

1іПр://5ит5ка.1апсі.§оу.иа/

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

1.16.

Міськрайонне управління в 
м. Сумах та Сумському 

районі Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

40004, м. Суми, вул. Супруна, 32; 
( 0542) 61 73 39; 61 73 53, 

Факс 61 73 32; 
8иітіу.$иту@1апс1.§оу.иа, 
Ьир://8иіп5ка.1апсі.§оу.иа/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

1.17.

Відділ у Тростянецькому 
районі Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

42600, Сумська обл., м. Тростянець, 
вул. Вознесенська, 2;

(05458) 5 16 73; 
Іго5іуапеІ5.8иту@1апсі.§оу.иа, 

ЬПр://5ит$ка.1апс1.80У.иа/

Понеділок" Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00

1.18.

Відділ у Шосткинському 
районі Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

41100, Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Івана Свдокименка, 4;

(05449) 7 45 07; 
5Ію5Іка.5иту@1апс1.§оу.ііа, 
Нпр://5ит5ка.1апсі.йОУ.иа/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00 - 

13:00

1.19.

Відділ в Ямпільському 
районі Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

41200, Сумська обл., смт. Ямпіль, 
пр. 10вілейний,4; 
(05456)2 13 48, 

уатрі1.5ііту@1апсі.§оу.иа, 
НПр://5іііп8ка.1апсі.§оу.иа/

Понеділок - Четвер: 8:00 
- 17:15; 

П’ятниця: 8:00 - 16:00. 
Обідня перерва 12:00- 

13:00
Нормативні акти, якими регламеитусться надання адміиістративиої послуги

4. Закони України Стаття 37 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 138, 139, 142, 146, 148, 150 Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміиістративиої 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 
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*.

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

1. Заява у паперовій формі заінтересованої особи про 
виправлення технічних помилок, допущених під час ведення 
Державного земельного кадастру за формою, ню додається**
2. Документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до 
Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що 
містять технічні помилки
3. Документи 3 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
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плати) в будь-якій формі,надані суб’єктом звернення***)

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

Заява про виправлення технічних помилок, допущених під 
час ведення Державного земельного кадастру разом з 
доданими до неї документами подається заінтересованою 
особою особисто або надсилається рекомендованим листом з 
описом вкладення та повідомленням про вруче^п я̂ або в 
електронній формі за власним кваліфікованим електронним 
підписом (печаткою) заявника надсилається через Єдиний 
державний портал адміністративних послуг, у тому числі 
через інтегровану з ним інформаційну систему 
Держгеокадастру.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Послуга платна

У разі татності:

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата

Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

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

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги - 0,13 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому надається відповідна адміністративна послуга.
Оплата послуги здійснюється ілляхом 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». 
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 
надання відомостей з Державіюго земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні»

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надасться 
Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області, 
структурними підрозділами в районах, міськрайонним 
структурним підрозділом Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області, за місцем надання 
адміністративної послуги.

12. Строк надання адміністративної послуги 2 робочих дні 3 дня реєстрації відповідної заяви у Головіюму 
управлінні Держгеокадастру у Сумській області або 
структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Не виправлення технічних помилок у документах, ию стали 
підставою для внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру та виправлення яких має передувати 
виправленню відповідних відомостей у Державному 
земельїюму кадастрі

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, довідку 
3 Державного земельного кадастру, викопіюваїїня з 
картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) 
заявникові за його бажанням
Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
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Відмова у виправленні помилки
15. Способи отримання відповіді 

(результату)
Надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
за бажанням заявника видається також у формі електронного 
документа засобами телекомунікаційного зв'язку.

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 заяви про виправлення технічних помилок, 
допущених під час ведення Державного земельного кадастру 
наведено у додатку 2 до Інформаційної картки 
адміністративної послуги.
***до 31 грудня 202! р.

Головний спеціаліст відділу правового 
забезпечення Юридичного управління Жанна Руденко

Погоджено:

В.о.начальника Управління державного 
земельного кадастру Михайло Гуляєв

П/ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Додаток 1

до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з 
виправлення технічної помилки у 
відомостях Державного земельного 
кадастру, яка була допущена не з вини 
органу, що здійснює його ведення

(прізвище, ім'я та по батькові 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 
земельїюго кадастру відповідаготь інформації, що міститься в документах, які стали 
підставою для їх внесення, але у

(назва документів, які стали підставою для внесення відомостей

Державного земельного кадастру) 
виявлеію технічну помилку, а саме

(суть виявлених помилок)

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

Державний кадастровий реєстратор 

М.П.
"____" _________________2 0 _  р.

(підпис) (ініцішш та прізвище)

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Додаток 2
до Інформаційної картки адміністративної послуги 
з виправлення технічної помилки у відомостях 
Державного земельного кадастру, яка була 
допущена не з вини органу, що здійснює його 
ведення

Державному кадастровому реєстратору 

(Держгеокадастр або найменування його 

територіального органу)

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / 

найменування юридичної особи)

(податковий номер / серія та номер паспорта 
фізичної особи.

яка через свої релиійні переконання

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти 
від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(контактний телефон)

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

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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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.

Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Підпис заявника

М.П. (за наявності)

Дата подання заяви 

М.П.

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я та по батькові 
Державного кадастрового реєстратора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора

ГУ ДЕРЖГЕОКЛДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Додаток до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 
від _____ 2020 року №

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ПАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ 
ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

(назва адміністративної послуги)
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 

Відділ у Білопільському районі 
Відділ у Буринському районі 

Відділ у Великописаріпському районі 
Відділ у Глухівському районі 

Відділ у Конотопському районі 
Відділ у Краснопільському районі 
Відділ у Кролевецькому районі 
Відділ у Лебединському районі 

Відділ у Липоводолинському районі 
Відділ у Недригайлівському районі 

Відділ в Охтирському районі 
Відділ у Путивльському районі 
Відділ у Роменському районі 

Відділ у Середино-Будському районі 
Міськрайонне управління в м. Сумах та Сумському районі 

Відділ у Тростянецькому районі 
Відділ у Шосткинському районі 
Відділ в Ямпільському районі

Інформація про центр палання адміністративної нослуї н

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання 

адміністративної послуги, в 
якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 
елеіа ронної пошти, веб-сайт 

Центру надання 
адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Білопільської районної 
державної адміністрації

41800, Сумська обл., м. Білопілля, 
вул. Старопутивльська, 35; 

(05443) 9-12-95, 
(050)53-99-774; 

ЬеІ.спар®5т.цоу.иа: 
НПр://Ь1р.5іп.еоуліа/іпсіех.рЬр/ик/ргі 

огі(еїі/асітіпІ5їгаГІУпі-ро5Іиііі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П’ятниця: 8:00 - 20:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Білопільський р-н, 

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

спар тукоІаіука@икг.пеІ

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

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

1.3.
Центр надання 

адміністративних послугу 
Буринському районі

41700, Сумська обл., м. Буринь, 
вул.. Д.Бєдного, 5; 
(05454) 2-35-55;

Понеділок - Середа : 8:00 - 
17:00;

Четвер: 8:00 - 20: 00;
ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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1.4.

1.5.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Великописарівської районної 
державної адміністрації

Центр надання 
адміністративних послуг 

Глухівської районної 
державної адміністрації

Центр надання 
1.6. адміністративних послуг

Глухівської міської ради

Ьгп.гс1а-спар@зт.цоу.иа: 
ЬПр://Ьгп.5т.цоу.иа/іпсіех.р[ір/ик/ргі 

огіІеи/геаіопаІ-котіГеГ_______
42800, Сумська обл., 

смт. Велика Писарівка, 
вул. Ярослава Мудрого, 1; 

(05457) 5-15-52; 
ург@5т.аоуліа: 

!іир://ург.зт.цоу.ца/іпс1ех.рИр/ик/ргі 
огіге і̂/геаіопаї-котігеї

41400, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 4 ;
(05444) 7-03-13;

»1Н спар@8т.£0У.ііа: 
Ьйр://ц1Ь.8іті.еоу.иа/іпсіех.рЬр/ик/ргі 
0гііеи/ге і̂0па1-к0тііе1/943-і5еп1г- 
пас1аппуа-асІтіпІ8ґгаІіупікІі-ро5Іцц
41400,Сумська обл., м. Глухів, 

вул. Шевченка, 6; 
(05444)2-23-49;

8пар е1@лікг.пеи 
Ьир://Н1іікЬІУ-гасіа.аоу.иаЛ$пар

П’ятниця : 8:00 до 16:00.

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00-20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 15:00.

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

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

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

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Конотопської районної 
державної адміністрації

41607, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Соборна, 23; 
(05447)2-34-73; 

кп^р0з1ііау@5т.£0у.ііа: 
ііПр://кп1.8т.£0У.ііа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00-20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00- 15:00.

Центр надання 
1.8. адміністративних послуг 

Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар копоГор@іікг.пеП 

Ііир://гас1а.копо!ор.огц/іпсіех.р1ір/ію 
те/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.

1.9.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
смт. Краснопілля, 

вул. Мезенівська, 2; 
(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 

спар.кг5пр@икг.пеП 
Ьир://гасіа.копоШр.ога/іпсІех.рНр/1ю 

іпс/2014-12-25-08-14-09

Понеділок - Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

Центр надання 
1.10. адміністративних послуг 

Миропільської сільської ради

1.11.

1.12.

42410, Сумська обл., 
Краснопільський р-н., 

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

т  Ігорі 1зка8г@цкг.пеи 
Ьир8://тугоріІ8са-£готасіа.цоу.ііа/ 

уі(ісІіІ-сетг-пасІаппуа- 
асітіпізІга^іупіИ -розіцц-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок - Четвер: 8.00 
17.15; 

П'ятниця: 8.00-16.00.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Кролевецької районної 
державної адміністрації

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Ярмаркова, 25;

(05453)52103; 
кгоІспар@іікг.пеи 

ЬЦр://кгІ.8т.иоу.ца/іпс)ех.рЬр/ик/ргі 
огііе{і/асітіп-ро8Іііеі

Понеділок-Середа: 8:00- 
17:15;

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

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул.. Грушевського, 19; 

(05453)9-50-61; 
кго1гас1а@іікг.пе1: 

Ііир://\у\у\у.кго1еуе!8- 
тізкгасіа.доу.ііа /іпсІех.ріїрЛзетг- 

пасіаппуа-асітіп/389-і5пар

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

П ’ят[ніця:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 14:00.
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1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
м. Лебедин, вул.. Пушкіна, 11; 

(05445)2-19-26; 
ІеЬес1іпгсіа(?йикгро5ї.иа: 

Нир://1еЬесіуп.соіті.иа/%00%ВР%01 
% 80 % 0 0% В8% 00 % В9 % 0 0% ВС %  
о о % в о % о о % вв % о  1 % 8С % 0 0% В  
0%01%8Р/асітіпі$Ігаиупі-оо8Іиеі/

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.14

Центр надання 
адміністративних послуг 
Лебединської районної 
державної адміністрації

42200, Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Сумська, 12;
(05442) 2-26-28; 

1Ьсі.гсІа(®8т.аоуліа: 
1іПр://1Ьс1.8т.цоу.иа/іпс1ех.рИр/ик/ргі 

огіїеіі/геаіопаї-котіїеї

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.15
Центр надання 

адміністративних послуг в 
Липоводолинському районі

42500, Сумська обл., 
смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17;

(05452) 5-10-59; 
Иоі.спарйізт.аоу.иа;

1іПр://1сІ0І.8т."0У.иа/іпсіех.р1ір/ик/рг
іогігеи/геїііопаї-котіїеі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

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

1.16

Центр надання 
адміністратив^тx послуг при 
Недригайлівській районній 

державній адміністрації

42000, Сумська обл., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 13; 
(05455) 5-26-48; 
спар®,іікг.пег: 

ЬПр://псІг.5іп.цоу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.17.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Н едр и га й л і вс ь кої сел и щ н ої 
ради

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

псіг.спар(^.5т.цоу.иа; 
Н№://песігу&аі1іу.песІг-гг.огц.иа/спао/

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.18.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

спар-с1иіраН@икг.пеГ.

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 
17:00.

1.19.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Чкалова, 27 а;
(05446) 4-15-15; 

асітіпсепіг ок1Пугка(%икг.пеі:: 
Ьир://\у\у\у.отук.5іп.ііа/сопіепІ/5есІі 

оп/32/235/

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

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

1.20.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

42760, Сумської обл., Охтирського 
р-н, с. Чернеччина, вул. 

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

сЬегп-спар@икг.пеІ.

Понеділок - Вівторок: 8-00 - 
17-15;

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

П ’ятниця: 8-00- 16-00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Путивльської районної 
державної адміністрації

4 і 500, Сумська обл., м. Путивль, 
вул. Першотравнева, 84; 

(05442) 5-27-39; 
ріУІ.спар(Й5т.со.иа: 
Ь№://оІу1.5т.еоу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.22.

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Роменській районній 
державній адміністрації

42000, Сумська область, м. Ромни, 
б-р. Свободи, 1;
(05448) 5-31-27; 

гтп.спар®.5т.цоу.иа: 
ЬПр://гтп.8т.цоу.иа/іпсіех.р1ір/иІс/рг 

іогіїеіі/геаіопаі-котігеї

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

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

1.23. Центр надання 
адміністративних послуг

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

Понеділок: 8:00 - 17:00; 
Вівторок: 8:00-20:00;
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міста Ромни (05448) 5-29-15; 
гее8!г@готпу-ук.цоудіа; 

ЬПр://готпу.о$р-ца.іпГо/?сН=2&Я 
____________ =2аупуаІ____________

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

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

1.24.

1.25.

1.27.

Центр надання 
адміністративних послуг при 
Середино-Будській районній 

державній адміністрації

41000, Сумська область, 
м. Середина-Буда, 

вул. Центральна, 25;
(05451) 7-27-04; 
5Ьсі@8т.§оуліа; 

8Ьс1.спар@5т.еоу.иа: 
ІіПр://зЬсі.5т.&оу.иа/іпс]ех.рЬр/іік/ргі 

огііеГі/ас1тіпІ8ігаПУПІ-ро$Ііті

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.

Відділ «Центр надання 
адм і ністратив11их послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородеької селищної ради

41022, Сумська область, Середино- 
Будський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279@таіІ.аоу.ца; 

Ьцр8://2п-о1й.цоу.ііа/уісІсіі1-2- 
іигісіісЬп іИ-ріІап-т-сІеггНаупоі- 
гее8ігасі і-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:- П'ятниця: 8:00- 16:15.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

1.26. надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

8гс1а.спар@8іті.аоу.ца; 
ЬПр://8иіпу.8т.£ОУ.иа/іпсіех.рЬр/ик/ 

ргіогіГе1і/геі>іопаІ-котіГе^

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

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

Управління Центр надання 
адміністративних послугу 
м. Суми Сумської міської 

ради

40004, м. Суми, вул. Горького, 2 1; 
(0542)700-575; 

спар@8тг.гоу.иа: 
Ьпр://спар.аоу.иа/

Понеділок, Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар ЬогоіпІуа@цкг.пеі: 
ііир://ЬіІ0 2 Іг8ка.цготас]а.огц.иа/спар 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.

Відділ центр надання 
1.29. адміністративних послуг 

Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
м. Тростянець, вул. Миру, 6; 

(05458) 6-62-90; 
Іго8і-спар@лікг.пеП 

\у\у\у.Гго8їуапеі8-тІ8кгас1а.^оу.иа

Понеділок-Вівторок: 8:00- 
17:15;

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.30.

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Шосткинській районній 
державній адміністрації

41100, Сумська область, 
м. Шостка, вул. Свободи, 54; 

(5449)4-06-35; 
спаріігс1а@икг.пеП 

Нир://8Іі8і.8т.аоу.иа/іпсІех.р1ір/цк/рг

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

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

Управління «Центр надання 
1.31. адміністративних послуг 

міста Іііостка»

41100, Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Горького, 14а;

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

8Іі8і.тг-спар@8т.цоу.иа: 
ііЦр://8Ііо8{ка- 

гасіа.цоу.иа/еоуегптепГ/сІерагІатепГ 
з/сепіг пасіаппуа асіт п 8ігаііупіЬ_ 

розкіл іті 8Га 8Іі08Іка1/

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

Центр надання 
1.32. адміністративних послуг 

Воронізької селищної ради

41140, Сумська обл., 
Шосткинський р-н., смт. Вороніж, 

вул. Київська, 4; 
__________ 05449 7-65-17;

Понеділок - П’ятниця: 
8:00- 18:15; 

Субота: 8:00- 12:00.
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1.33.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Ямнільської районної 
державної адміністрації

зу .ііа
41200, Сумська обл., смт. Ямпіль, 

буд. Ювілейний, 1;
(05456) 2-24-90; 

уаіпр.спар@5т.^оу.иа; 
1Шр://уаіпр.8т.цоу.иа/іпс1ех.рІір/цк

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.

Нормативні акти, якими регламентується иалаиия адміиістративіїої послуги

Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 167-1, 168, 171 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

Акти центральних органів 
виконавчої влади

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого 

__________самоврядування__________
Умови отримання адміиістративиої послуги

Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про надаїиія 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 Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
(форма заяви додасться)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку (або 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення **).
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)

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

послуги

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 або в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
надсилається через Єдиїтй державний портал адміністративних 
послуг, у тому числі через Інтегровану з ним інформаційну 
систему Держгеокадастру.
У разі подання заяви органом державної влади, орга^юм 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави 
надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, 
яка передбачає право відповідного органу запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла 
потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у 
позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративіюї послуги

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

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИ ІІІІШІІІІ
ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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у  разі платності'.

11.1 Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата

Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

11.2 Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги - 0,05 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 поіитового 
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».
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 
надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів 
відповідно до 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

В день реєстрації відповідної заяви у відповідному 
структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

13. 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 
витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
надано органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених 
законом; фізичним та юридичним особам, за умови їх 
ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного 
підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи).
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, ию підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу)**) та/або 
не відповідають вимогам, встаьювленим законом (заява не 
відповідає встановленій формі)

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Витяг з Державного земе;п,ного кадастру про земельну ділянку 
або повідомлешія про відмову у наданні відомостей з 
Держав^юго 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.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
відомості з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі електронного 
документа засобами телекомунікаційного зв'язку.

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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*Форма заяви про надання відомостей з Державного земельноі о 
кадастру наведена у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги 
**до ЗІ грудня 2021 р.

1 0Л013НИЙ спеціаліст відділу правового 
забезпечення Юридичного управління Жанна Руденко

Погоджено;

В.о.начальника Управління державного 
земельного кадастру Михайло Гуляєв

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
178/0/13-20 від 13.04.2020
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку

(особа, угіонноважена надавати відомості 

з Державного земельного каласіру) 

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи / 

найменування юридичної особи) 

(податковий номер/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийня пя номера) 

(реквізити документа, іію посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти

від імені особи)

(місце нроживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи) 

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

0  витяг з Державного 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель 
И земельну ділянку
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, пю створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
□ витяг з документа Державного земельїюго кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом п 
цільового призначення (використання);

.1 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 
обмежеїтя, або уповноважену нею 
особу

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування;
розробника документації із 
землеустрою/суб’єкта оціночіюї 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;
іютаріуса

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

Податковий 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, ню посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)

Підстави 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 потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості:

Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об’єкт Державного земельного 
кадастру, стосовію якого запитуються відомості

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

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

До заяви/запиту додаються:

□ копія документа, що посвідчує □ документ, який підтверджує повноваження 
особу; діяти від імені заявника
□ документ про оплату послуг за (у разі подання заяви уповноваженою особою 
надання відомостей з Державіюго заявника);
земельїюго кадастру; □ доручення власника (користувача) або

набувача права на земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державного земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювания/ засвідченої копії 
проніу надати:
□ у паперовій формі
□ в електроіпіій формі на адресу:___________________________
□ в іншій формі_____________________________________________

Підпис заявника

МП (за наявності) 

Дата і[одання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

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

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру______________________________

МП

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСЇРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
178/0/13-20 від 13.04.2020
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Додаток до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 
від_____ 2020 року №

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ 

ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В М ЕЖ АХ 
ТЕРИТОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

(назва адміністративної послуги)
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 

Відділ у Білопільському районі 
Відділ у Бурннському районі 

Відділ у Великописарівському районі 
Відділ у Глухівському районі 

Відділ у Конотопському районі 
Відділ у Краснонільському районі 
Відділ у Кролевецькому районі 
Відділ у Лебединському районі 

Відділ у Линоводолинському районі 
Відділ у Недригайлівському районі 

Відділ в Охтирському районі 
Відділ у Путивльському районі 
Відділ у Роменському районі 

Відділ у Середино-Будському районі 
Міськрайонне управління в м. Сумах та Сумському районі 

Відділ у Тростянецькому районі 
Відділ у ІІІосткинському районі 
Відділ в Ямнільському районі

Інформація про центр надання адміністративної нослугн

1. 2. 3.

№

Наґіменуватія центру 
надання 

адміністративної нослугн, в 
якому 

здійснюється 
0 б с л у г 0 в у в а н н я с у б ’ є іс г а 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 
елеістронної понітн, веб-еант 

Центру надання 
адміністративних послуг

Інформація шоло режиму 
роботи Центру падання 
адміністратімміих послуг

1.1.
Центр надання 

адм іністративних послуг 
Білопільської районної 
держави ої ад м і н і сі'р а ц і ї

41800, Сумська обл., м. Білопілля, 
вул. Старопутивльська, 35; 

(05443) 9-12-95, 
(050)53-99-774; 

Ье1.спар(й),8т.аоу.иа: 
1пш://Ь1р.8т.еоу.иа/іпсіех.р1'ір/ик/ргі 

огіїеіі/асітіпізггаїіупі-оозкиіі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П’ятниця: 8:00- 20:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл,, 
Білопільський р-и, 

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

спар тукоІаіука@икг.пеі

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

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

1.3.
Центр надання 

адміністративних послугу 
Буринському районі

41700, Сумська обл., м. Буринь, 
вул.. Д.Бєдного, 5; 
(05454) 2-35-55;

\І/Г ГА 1 /Л П Л Г Т0 У  V  гуУґ.ккій ОьііАСТІ

Понеділок - Середа : 8:00 - 
17:00;

Четвер: 8:00 -20: 00; |

178/0/13-20 від 13.04.2020
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Ьгп.гс1а-спар@5т.цоу.ца: 
ІіЦр://Ьгп.5т.^оу.ца/іпсіех.рЬр/ик/ргі 

_______огі1е1і/геаіопаІ“коті^еІ_______

П’ятниця : 8:00 до 16:00.

1.4.

1.5.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Великописарівської районної 
державної адміністрації

42800, Сумська обл., 
смт. Велика Писарівка, 

вул. Ярослава Мудрого, 1; 
(05457) 5-15-52; 
ург@зт.цоу.ііа: 

НПр://ург.$т.^оуліа/іпсІех.р1ір/іік/ргі 
огі!еіі/ге£Іопа1-котііеі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00- 15:00.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Глухівської районної 
державної адміністрації

41400, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 4 ;
(05444) 7-03-13; 

дІН спар@зт.йОУ.ііа: 
ЬПр://а1Іі.8т.еоу.иа/іпсіех.р1ір/цк/ргі 
огіІе1і/геціопа1-котіГе1/943-І5епГг- 
пасіаппуа-асіїпіпізггапупікіурозіи^

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

Центр надання 
1.6, адміністративних послуг

Глухівської міської ради

41400,Сумська обл., м. Глухів, 
вул. іиевченка, 6; 
(05444)2-23-49;

Зпар а1@іікг.пеі: 
Ьир://Ь1икИіу-гасіа.цоу.иа/і:зпар

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

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

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Конотопської районної 
державної адміністрації

41607, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Соборна, 23;
(05447) 2-34-73; 

кпі.р0з1ііцу@зт.£0у.иа: 
НПр://кп1:.зт.еоу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 15:00.

Центр надання 
1.8. адміністративних послуг

Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар копо1ор@іікг.пеи 

Нир://гасіа.копоіор.огц/іпс]ех.рИр/1іо 
те/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.

1.9.

Центр надання 
адміністративних послуг 

К рас н о п і л ьс ь кої се л и Ці н ої 
ради

42400, Сумська обл., 
смт. Краснопілля, 

вул. Мезенівська, 2; 
(0542)7-1 1-90, (0542)7-13-06; 

спар.кгзпр@цкг.пеП 
1іир://гасіа.копо̂ ор.ога/іпс1сх.р1ір/1ю 

те/2014-12-25-08-14-09

Понеділок - Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

Центр надашія 
І.Ю. адміністративних послуг 

Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Краснопільський р-н., 

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

ітіігоріІзказг@икг.пеП 
НПрз://тугорі1зса-аготасіа.цоу.ііа/ 

уі(іс1і1-сепіг-пасІаппуа- 
асіїпіпізГгаПУГііЬ -розіиа-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок - Четвер: 8.00 
17.15; 

П'ятниця: 8.00-16.00.

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Ярмаркова, 25: 

(05453)52103; 
кго1спар@цкг.пеП 

1іир://кгІ.зт.цоу.ііа/іпсіех.рЬр/іік/ргі 
огіїеіі/асітіп-розіиеі

1.11.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Кролевецької районної 
державної адміністрації

Понеділок-Серсда: 8:00 - 
17:15;

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

1.12.
Центр надашія 

адміністративних послуг 
виконавчого комітету 

Кролевецької МІСЬКОЇ ради

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул.. Груиіевського, 19; 

(05453)9-50-61; 
кгоІгасІа@цкг.пеП 

Ьир://\у\у\у.кго1еуеі5- 
тізкгасіа.йоу.ііа /іпсіех.рИр/ізепїг- 

пасіаппуа-асітіп/389-ізпар

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.
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1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
м. Лебедин, вул.. Пушкіна, 11; 

(05445)2-19-26; 
1еЬесііпгсІа(®лікгро5І.иа: 

Нир://іеЬесіуп.соіп.иа/%00%ВР%01 
% 80 % 0 0% В8% 00 % В9 % 0 0% ВС %  
□ о % в о % о о % в в % о  1 % 8С % 0 0% В  
0%01%8І7асІтіпІ5ІгаІіупі-ро5Іиеі/

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.14

Центр надання 
адміністративних послуг 
Лебединської районної 
державної адміністрації

42200, Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Сумська, 12;
(05442) 2-26-28; 

1Ьс1.гсІа(®5т.цоу.ііа: 
Нир://1ЬсІ.8т.цоу.иа/іпсіех.р1ір/ик/ргі 

огіїеіі/геаіопаї-котіїеі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.15
Центр надання 

адміністративних послуг в 
Липоводолинському районі

42500, Сумська обл., 
смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17;

(05452) 5-10-59; 
1сІо1.спар®5іп.еоу.иа: 

НПр://Ісіо1.5пп.цоу.ііа/іпсіех.р1ір/ик/рг 
іогіїеп/гесіопаї-коіпіїеі:

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

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

1.16

Центр надання 
адміністративних послуг при 
Недригайлівській районній 

державній адміністрації

42000, Сумська обл., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 13; 
(05455) 5-26-48; 
спар®лікг.пеі: 

НПо://псіг.8іп.еоу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1,17.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

псіг.спар(?Й5іп.цоу.иа; 
Ьир://песІгуііаі1іу.песІг-іт.огй.ііа/спар/

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.18.
Відділ «Центр надаїнія 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

спар-сНираН@икг.пеІ.

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 
17:00.

1.19.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Чкалова, 27 а;
(05446) 4-15-15; 

асітіпсепіг ок1і(угка®икг.ііеІ: 
ііПр://\у\у\у.оіпук.8іп.ііа/сотепі/5есІі 

оп/32/235/

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

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

1.20.

Відділ "Центр надаьшя 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

42760, Сумської обл., Охтирського 
р-н, с. Чернеччина, вул. 

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

сЬегп-спар@икг.пеГ.

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

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

П ’ятниця: 8-00 - 16-00.

1.21.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Путивльської районної 
державної адміністрації

41500, Сумська обл., м. Путивль, 
вул. Першотравнева, 84; 

(05442) 5-27-39; 
оіУІ.спар(^,зт.ео.иа: 
Ьио://о1у1.8іп,цоу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.22.

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Роменській районній 
державній адміністрації

42000, Сумська область, м. Ромни, 
б-р. Свободи, 1;
(05448) 5-31-27; 

ппп.спарййзт.цоу.ііа: 
1іир://гтп.5т.£0У.ііа/іпсІех.рІір/ик/рг 

іогіїеіі/геціопаї-коіпііеі

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

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

1.23. Центр надання 
адміністративних послуг

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

Понеділок: 8:00- 17:00; 
Вівторок: 8:00 - 20:00;
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міста Ромни (05448) 5-29-15; 
гее8Гг@готпу-ук.цоуліа: 

Нир://готпу.о5р-ііа.іпГо/?с1і=2&Л 
=̂ гаупуа1

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

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

1.24.

1.25.

Центр надання 
адміністративних послуг при 
Середино-Будській районній 

державній адміністрації

41000, Сумська область, 
м. Середина-Буда, 

вул. Центральна, 25;
(05451) 7-27-04; 
5Ьс1@5т.§оудіа; 

зЬсі.спар@зт.цоу.иа: 
іі1:Ш://8Ьсі.8т.аоу.иа/іпс1ех.р1ір/ик/ргі 

огііеіі/ас1тіпІ5{гаиупі-ро5Іийі

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.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, Середино- 
Будський р-н, 

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

096 762 95 74; 
0439І279@таі1.цоу.ііа: 

Ьир8://2п-о1а.цоу.иа/уіс1сІі1-2- 
іигісІісНп і1і-рііап-Га-сІег2Ііаупоі- 
геезігасіі-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:- П'ятниця: 8:00- 16:15.

Сектор «Територіа;н>ний 
підрозділ відділу «Центр 

1.26. надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

8гс1а.спар@8т.аоу.ііа; 
НПр://8ііту.8т.еоу.ііа/іпс1ех.рЬр/икУ 

ргіогіІе1:і/геціопа1-котіГеГ

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

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

1.27.

Управління Центр надання 
адміністративних послугу 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спар@8ітіг.аоу.ііа; 
1іир://спар.аоу.ца/

Понеділок, Середа: 8:00 - 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 -20:00;
П'ятниця: 8:00 -16:00; 

_____ Субота: 8:00 -14:00.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар ЬоготІуа@икг.пеи 
НПр://ЬіІ0 2 Іг8ка .аготасіа .огц .ііа/спар  

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.

Відділ центр надання 
1.29. адміністративних послуг 

Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл.. 
м. Тростянець, вул. Миру, 6; 

(05458)6-62-90; 
1го8Г-спар@икг.пеи 

\у\у\у.Гго8І:уапеІ8-тІ8кгасіа.^оу.иа

Понеділок-Вівторок: 8:00- 
17:15;

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.30.

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Шосткинській районній 
державній адміністрації

41100, Сумська область, 
м. Шостка, вул. Свободи, 54; 

(5449) 4-06-35; 
спарНгс1а@цкг.пеП 

1ійр://8Ь8І.8т.^оу.иа/іпсІех.р1ір/ик/рг 
______ іогіїеи/геаіопаі-котііе^_______

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

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

Управліітя «Центр надання 
1.31. адміністративних послуг 

міста Шостка»

41100, Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Горького, 14а;

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

8Іі8(.тг-спар@8т.цоу.иа: 
ИПр://8ІЮ8Іка- 

гасіа.цоу.ца/аоуегпіпепі/сіерагіатепГ 
8/сепІг пасіаппуа асіт п 8ґгаПУПіН 

______ розкіоі т  зШ зЬозІкаІ/______

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

Центр надання 
1.32. адміністративних послуг 

Воронізької селицщої ради

4 1140, Сумська обл., 
Шосткинський р-н., смт. Вороніж, 

вул. Київська, 4; 
__________ 05449 7-65-17;___________

Понеділок - П’ятниця: 
8:00- 18:15; 

Субота: 8:00- 12:00.

П/ДРРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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1.33.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Ямпільської районної 
державної адміністрації

к8У@У0Г0пІ2Іі-гас1а.£0У.ііа
41200, Сумська обл., смт. Ямпіль, 

буд. Ювілейний, 1;
(05456) 2-24-90; 

уатр.спар@5т.§оу.иа; 
ЬПр://уатр.зт.цоуліа/іпсіех.рНр/ик

Понеділок: 8:00- 17:15; 
Вівторок: 8:00-20:00; 
Середа: 8:00 - 17: і 5; 
Четвер: 8:00- 17:15; 

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

НормаПІВНІ а к т ,  якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 173, 177 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів Україїш від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питаїшя надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

Акти центральних органів 
виконавчої влади

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого 

_________ самоврядування__________
Умови отримання адміністративної послуги

Підстава 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 Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (форма заяви 
додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з 
Державного земельного кадастру про землі в межах території 
адміністративно-територіальних одиниць (або інформація 
(реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь- 
якій формі, надані суб’єктом звернення **).
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)__________________________________________________________

10. Порядок та спосіб гюдаїнія 
документів, необхідних для 
отр и м а н н я а д м і н і страти в н ої 

послуги

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 або в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
надсилається через Єдиний державний портал адміністративних 
послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну 
систему Держгеокадастру.
У разі подання заяви органом державної влади, оріаном 
місцевої'о самоврядування у заяві зазначаються підстави 
надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, 
яка передбачає право відповідного органу запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла 
потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у 
позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

ІІІІІІІІІІІІІІІІІ НІНІ II
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У разі платності:

11.1 Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата

Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

11.2 Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги - 0,06 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом 
на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна 
адміністративна послуга
Оплата послуги здійснюється иіляхом 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»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 
надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів 
відповідно до Закону Україїпі «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

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державіюго земельного 
кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання 
витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах 
території адміністративно-територіальних одиниць надано 
органам державної влади, органам місцевого самоврядування 
для здійснення своїх повноважень, визначених законом).

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, ию підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу)**), та/або 
не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не 
відповідає встановленій формі)

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах 
території адміністративно-територіальїніх одиниць 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.
У разі подання заяви в електронній формі за власінім 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
відомості з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі електронного 
документа засобами телекомунікаційного зв'язку.

1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІШІІІ
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*Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру наведена у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги 
**до 31 грудня 2021 р.

Головний спеціаліст відділу правового 
забезпечення Юридичного управління Жанна Руденко

І іогоджено:

В,о.начальника Управління державного 
земельного кадастру Михаіїло Гуляєв
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про землі в 
межах територій адміністративно- 
територіальних одиниць

(особа, уповноважена надавати відомості 

з Державного земельного кадасіру) 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / 

найменування юридичної особи) 

(податковий номер/серія іа  номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийпятгя номера) 

(реквізити документа, то  посвідчує особу.

яка звернулася із заявою

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

документа, то  посвідчує повноваження іняти

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи)

(іюмер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

0  витяг з Державного 
земельного кадастру

про; □ межі державного кордону України
0  землі в межах території адміністративно- 

територіальної одиниці
□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викоиіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державіюго земельного кадастру;
□ витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельгюї частки (паю);

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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□ довідку 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);
□ довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі.

Відомості
про:

власника / користувача земельної 
ділянки або уповіюважену 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’єкта оціночної 
діяльїюсті відповідно до статті 6 
Закону України “ Про оцінку 
земель” ;
нотаріуса

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи / найменування юридичної особи
Податковий номер / серія та номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера
Місце проживагтя фізичіюї особи / 
місцезнаходження юридичної особи
І^еквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)
Підстави для надання відповідної інформації з 
носилаїніям 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 потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості:

Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об’єкт Державного земельного 
ісадасі’ру, стосовно якого запитуються відомості

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

[■у ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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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;
□ документ про оплату послуг за 
надання відомостей з Державного 
земельного кадастру;

□ документ, який підтверджує повноваження 
діяти від імені заявника
(уразі подання заяви уповноваженою особою 
заявника);
□ доручення власника (користувача) або 
набувача права на земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державіюго земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії
прошу надати;
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:___________________________
□ в іншій формі_____________________________________________

Підпис заявника

МГІ (за наявності) 

Дата іюдання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

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

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру______________________________

МП
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Додаток до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 
від / З _______2020 року №

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГ И
[1АДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ 

ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У
ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 

(назва адміністративної послуги)
Головне упраіілігіїїя Дсржгсокадастру у Сумській області 

Відділ у Білопільському районі 
Відділ у Буринському районі 

Відділ у Великописарівському районі 
Відділ у Глухівському районі 

Відділ у Конотопському районі 
Відділ у Краснопільському районі 
Відділ у Кролевецькому районі 
Відділ у Лебединському районі 

Відділ у Линоводолинському районі 
Відділ у Недригайлівському районі 

Відділ в Охтирському районі 
Відділ у Путивльському районі 
Відділ у Роменському районі 

Відділ у Середино-Будському районі 
Міськрайоїпіе управління в м. Сумах та Сумському районі 

Відділ у Тростяненькому районі 
Відділ у Шосткинському районі 
Відділ в 5Імпільському районі

Інформація про центр надання адміністративної нослугн

1. 2. 3,

№

Найменування центру 
надання 

адміністративної нослуги, в 
якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 
електронної Н0 Н1ТИ, веб-сант 

Центру надання 
адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Центр надання 
адм і н і стратв н и X п осл у г 
Білопільської районної 
державної адміністрації

41800, Сумська обл., м. Білопілля, 
вул. Старопутивльська, 35; 

(05443) 9-12-95, 
(050)53-99-774; 

ЬеІ.спар(Я>5т.аоу.иа: 
1Шр://Ь1р.8т.аоу.иа/іпсіех.р1ір/ик/ргі 

огііеІі/ас1тіпі$ігаиупі-ро5Іііці

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П’ятниця: 8:00 - 20:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адм іністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Білопільський Р"Н, 

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

спар іпуко1аіука(®икг.пеІ

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

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

1.3.
Центр надання 

адміністративних послуг у 
Буринському районі

41700, Сумська обл., м. Буринь, 
вул.. Д.Бєдного, 5; 
(05454) 2-35-55;

Понеділок - Середа : 8:00 - 
17:00;

Четвер: 8:00 - 20: 00;
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Ьгп.гсіа-спар@5іп.цоу.ііа; 
Ьі:!р://Ьгп.зіті.аоу.иа/іпсіех.рНр/ц1</ргі 
_______огі!еіі/гедіопа1-котіІе1_______

П ’ятниця : 8:00 до 16:00.

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Великописарівської районної 
державної адміністрації

42800, Сумська обл., 
смт. Велика Писарівка, 

вул. Ярослава Мудрого, 1; 
(05457) 5-15-52; 
ург@зіп.цоу.ііа; 

Ьир://ург.5іп.цоу.иа/іпсіех.рЬр/ик/ргі 
_______огіїеіі/геаіопаї-котііеі_______

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00-15:00.

1,5.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Глухівської районної 
державної адміністрації

41400, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 4 ;
('05444) 7-03-13; 

аІЬ спар@8іп.£0У.ца: 
1іПр://а11і.зіп.аоу.иа/іпсіех.рЬр/ик/ргі 
огіГе!і/геціопа1-коіпі1е1:/943-І:зепГг- 
пасіаппуа-асііпіпІ5І:гаГіупікЬ-роз1иц

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

Центр надання 
1.6, адміністративних послуг

Глухівської міської ради

41400,Сумська обл., м, Глухів, 
вул. Шевченка, 6; 
(05444)2-23-49;

8пар ц1@лікг.пе!; 
Ьир://Н1іік1іІУ-гас1а.Ц0У.иа/І:5пар

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

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

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Ко ното пс ь кої ра йо н ної 
державної адміністрації

41607, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Соборна, 23;
(05447) 2-34-73; 

кп1.роз1и^у@8т.аоу.иа: 
НПр://кпГ8т.еоу.ііа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 15:00.

Центр надання 
1.8. адміністративних послуг

Конотопської міської ради

1.9.

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

(05447) 6-33-19; 
спар_копо1ор@икгліеи 

Нир://гас1а.копо1ор.огц/іпс1ех.рНр/Ьо 
те/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.

Центр надання 
адм і н і стр ат и в н и X п о сл у г' 

К р ас н о п і л ьс ь кої с е л и щ н ої 
ради

42400, Сумська обл., 
смт. Краснопілля, 

вул. Мезенівська, 2; 
(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 

спар.кгзпр@іікг.пеи 
Нир://гас1а.копоІ:ор.огц/іпсіех.рЬр/1ю 

те/2014-12-25-08-14-09

Понеділок - Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

Центр надання 
1.10. адміністративних послуг 

Ииропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Краснопільський р-н., 

с. Миропілля, вул. Сумська, 23; 
(0542)7-42-1 ], (0542)7-43-85; 

тігорі1зка5г@цкг.пе!; 
Н(:Ірз://іпугоріІ5са-5готас1а.йОУ.ііа/ 

уіс1с1і1-сепіт-пас1аппуа- 
асітіпізігайупііі -розІнЕ-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок - Четвер: 8.00 • 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.11.

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Кролевецької районної 
держа втіої адм і н і стра ції

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Ярмаркова, 25;

(05453) 52103; 
кго1спар@іікг.пе!; 

Ьир://кг1.зт.цоу.иа/іпсіех.рЬр/цк/ргі 
огіїеіі/асітіп-розіцаі

Понеділок-Середа: 8:00- 
17:15;

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

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул.. Груїліевського, 19; 

(05453)9-50-61; 
кгоІгасіа@икг.пеі; 

Ьі1р://\у\у\у.кго1еуеіз- 
тізкгасіа.цоу.иа /іпсІех.рНр/ІзепІг- 

пас1аппуа-асітіп/389-1зпар

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.
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178/0/13-20 від 13.04.2020



31

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
м. Лебедин, вул.. Пушкіна, 11;

(05445)2-19-26;
1еЬесііпгс1а(%икгро5І.иа: 

і'іир://1еЬесіуп.соіп.иа/%00%ВР/о01 
% 80 % 0 0% В8% 00 % В9 % 0 0% ВС %  
о о % в о % о о % в в % о  1 % 8С %00% В  
0%01%8Р/ас1іпіпІ5і:гаПупі-оо5Іиаі/

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.14

Центр надання 
адміністративініх послуг 
Л ебеди нс ької рай0 н 11ої 
д е р ж а в н ої а д м і н і с ір а ц і ї

42200, Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Сумська, 12;
(05442) 2-26-28; 

1Ьсі.гсіа®,5т.аоу.иа; 
Ьир://1Ьс1.8іп.цоу.иаУіпсіех.р1'ір/ик/ргі 

огіїеіі/гееіопаї-котіїеі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.15
Центр надання 

адміністративних послуг в 
Липоводолинському районі

42500, Сумська обл., 
смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17;

(05452) 5-10-59; 
1сіо1.спар®5т.цоу.иа; 

Нир://1сіо1.8т.цоу.ііа/іпсіех.р1ір/ик/рг 
іогіїегі/геаіопаї-котіїеі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

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

1.16

Центр надання 
адміністративних послуг при 
Иедр и гайл і вські й районні й 

державній адм іністрації

42000, Сумська обл., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 13; 
(05455) 5-26-48; 
спарй)лікг.пеІ; 

1ПГо://пс1г.5т.цоу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1,17.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Н едр и га йл і вської сел и щної 
ради

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

псіг.спар®5т.цоу.иа; 
ІіПо://песігуеаіІіу.пес1г-гг.огц. на/спар/

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1,18.
Відділ «Центр надання 

а д м і н і с т р а т и в н и X п 0 с л у г » 
Чупахівської селищної ради

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

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

спар-с1иіраИ@икг.пе!.

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 
17:00.

1,19.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Чкалова, 27 а;
(05446) 4-15-15; 

асітіпсепґг окИіугка®лікг.пеІ: 
НПр://\у\уу/.оіпук.8іті.ііа/сопІепІ/5есІі 

оп/32/235/

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

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

1.20.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

42760, Сумської обл., Охтирського 
р-н, с. Чернеччина, вул. 

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

сНегп-спар@икг.пеІ.

Понеділок - Вівторок: 8-00 ~ 
17-15;

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

П’ятінндя: 8-00 - 16-00.

1.21.

Центр надання 
адміністративних послуг 
П ут и в л ьс ь кої рай о н н ої 
де ржа в н ої адм і н і стра ц ії

41500, Сумська обл., м. Путивль, 
вул. Першотравнева, 84; 

(05442) 5-27-39; 
рІ;у1.спар(а)5т.цо.иа; 
Нир://рІ:у1.5т.еоу.ііа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.22.

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Роменській районній 
державній адміністрації

42000, Сумська область, м. Ромни, 
б-р. Свободи, 1;
(05448) 5-31-27; 

гіпп.спар@,5т.цоу.иа: 
Иир://гтп.5т.аоу.ііа/іпсіех.рНр/іік/рг 

іогіїегі/гееіопаї-котіїеї

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

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

1,23. Центр надання 
адміністративних послуг

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

Понеділок: 8:00 - 17:00; 
Вівторок: 8:00-20:00;
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міста Ромни (05448) 5-29-15; 
гее$Гг@готпу-ук.цоу.ііа; 

Ьпр://готпу.озр-ца.іпГо/?сН=2&Л 
____________ =2аупуаІ____________

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

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

1.24.

1.25,

Центр надаьнія 
адміністративних послуг при 
Середи но-Будеіжі й районні й 

державній адміністрації

41000, Сумська область, 
м. Середи на-Буда, 

вул. Центральна, 25;
(05451) 7-27-04; 
5ЬсІ(^5т.£ОУліа; 

5Ьс1.спар@5т.цоуліа; 
1іир://5ЬсІ.8т.аоу.ца/іпсІех.р1ір/ик/ргі 

огііеіі/асітіпізігапупі-розіиці

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.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, Середино- 
Будський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279@таі1.цоу.ііа; 

Ьир$://2П-оГц.цоу.ііа/уіс1с1і1-7- 
ІигісіісЬп іЬ-ріїап-іа-сІеггЬаупоі" 
геезІгасіі-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:- П'ятніиія: 8:00 - 16:15.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

1.26. надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степапівської селищної ради»

1.27.

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

5гсіа.спар@5іп.аоу.иа; 
ЬіІ:р://5ііту.5т.аоу.ііа/іпсІех.р1ір/ик/ 

_____ ргіогііеіі/ге£Іопа1-коті^еі_____

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

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

Управління Центр надання 
адміністративних послугу 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спар@зіпг.цоу.иа; 
1ііір://спар.цоу.ца/

Понеділок, Середа: 8:00 - 
17:15;-

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

1.28.

Відділ «Центр надання 
адм і ні страти в 11 их послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар Ьогот1уа@іікг.пеі:; 
1іПр://Ьі1огігзка.^готас1а.огц. на/спар 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.

Відділ центр надання 
1.29, адміністративних послуг 

Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
м. Тростянець, вул. Миру, 6; 

(05458) 6-62-90; 
1гозі-спар@икг.пеи 

уууууу.ігозІуапеГз-іпізкгасіа.^оу.ца

Понеділок-Вівторок: 8:00 
17:15;

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.30.

Центр надання 
адміністративщіх послуг при 

Шосткинській райоїпіій 
державній адміністрації

41100, Сумська область, 
м. Шостка, вул. Свободи, 54; 

(5449) 4-06-35; 
спарЬгс1а@икг.пеі; 

1іЦр://5Нз1.зт.аоу.иа/іпсІех.рЬр/и1<:/рг 
іогіїеіі/геаіопаї-котііеі

Управління «Центр надання 
1.31. адміністративних послуг 

міста Шостка»

41100, Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Горького, 14а;

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

зНзі.тг-спар@зт.цоу.ііа;
1іир://зЬо5Іка- 

гасіа.цоу.ца/аоуегптепі/сіерагіатепі 
з/сеп1г_пасіаппуа_асіт_п_з1га1іупі1і 
______ розкш іп зга зНозІкаІ/______

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

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

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

Центр надання 
1.32. адміністративних послуг 

Воронізької селищної ради

41140, Сумська обл., 
Шосткинський р-н., смт. Вороніж, 

вул. Київська, 4;
05449 7-65-17;

Понеділок - П’ятпиїдя: 
8:00- 18:15; 

Субота: 8:00- 12:00.
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1.33.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Ямнільської районної 
де р жа в н ої ад м і н і стра ц і ї

к8У@уогопІ2:1і-гасіа.й̂ оу.ііа
41200, Сумська обл., смт. Ямніль, 

буд. Ювілейний, 1;
(05456) 2-24-90; 

уаіпр.спар@5т.§оу.іш; 
Ьі:1р://уаіпр.5т.аоу.иа/іпсіех.рЬр/іік

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.

Нормативні акти, якими регламентується иалаиия адміиістративної послуги

4. Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 171, 174 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питаїнія надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

Акти центральних органів 
виконавчої влади

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого 

_________ самоврядування__________
Умови отримання адміиістративної послуги

Підстава для одержаїшя 
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 Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
(форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 
земель (або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імеїн’ 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)_______________________

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отр и м а н н я а д м і н і страт и в н ої 

послуги

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 вкладегпія та повідомленням 
про вручення або в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
надсилається через Єдиний державшій портал адміністративіньх 
послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну 
систему Держгеокадастру.
У разі подання заяви органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави 
надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, 
яка передбачає право відповідного органу запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла 
гютреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у 
позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування - безоплатна)
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У разі татиості'.
11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

11.2 Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги - 0,055 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 коиггів 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 урахува^тям вимог Закону України 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 
надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуваїніям електронних платіжних засобів 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні»

11.3 Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

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

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельїюго 
кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання 
витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель надано органам державної влади, органам 
місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, 
визначешіх законом; власникам, користувачам земельних 
ділянок або уповноваженим ними особам, земельні ділянки яких 
розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у 
використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих 
об'єктів (за наявності таких об'єктів); особам, в інтересах яких 
встановлено обмеження, або уповноваженим ними особам).

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, ию підтверджує повіюваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу)**), та/або 
не відповідають вимогам, встановленим закоьюм (заява не 
відповідає встановленій формі)

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель або повідомлення про відмову у надашіі 
відомостей з Державного земельного кадастру
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15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
відомості 3 Державного земельгюго кадастру про обмеження у 
використанні земель або мотивована відмова у наданні таких 
відомостей за бажанням заявника видаються також у формі 
електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку.

16, Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру наведена у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги 
**до 31 грудня 2021 р.

1 оловний спеціаліст відділу правового 
забезпечення Юридичного управління Жанпа Руденко

Погоджено:

В.олшчальника Управління державного 
земельного кадастру Михайло Гуляєв
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягу з Державноі'о 
земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель

(особа, упоізноважена надаваги відомості 

з Державного земельного кадасіру) 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / 

найменування юридичної особи) 

(податковий номер/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийпятгя номера) 

(реквізити документа, пю посвідчує особу.

яка звернулася із заявою

(назва документа, помер та серія, дата видачі), та

документа, ию посвідчує повноваження діяти

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи) 

(помер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

І5ІДП0ВІДН0 до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку 
ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

0  витяг з Державного 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
0  обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагаїпзнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, ию створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
□ витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у

II і II
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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 
діляш<и або уповноважену ним 
особу;
спадкоємця/ правонаступника (для 
юридичних осіб);
особу, в інтересах якої встановлено 
обмеження, або уповноважену нею 
особу

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядуваїнія;
розробника документації із 
землеустрою/суб’єкта оціїючної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;
іютаріуса

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи / найменування юридичної особи
Податковий номер / серія та номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера
Місце проживатшя фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи
Реквізити документа, ию посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, ню посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)
Підстави 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 потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості:

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

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

Дані про тип (назву), номер, дату реєстрації, назву
Г/ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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розділу або перелік розділів, назву або номер 
сторінки документу, з якого замовляється копія

До заяви/запиту додаються:

□ копія документа, що посвідчує □ документ, ЯКИІ1 підтверджує повноваження 
особу; діяти від імені заявника
□ документ про оплату послуг за (у разі подання заяви уповноваженою особою 
надання відомостей з Державіюго заявника);
земельного кадастру; □ доручення власника (користувача) або

набувача права па земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державного земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювапня/ засвідченої копії 
прошу надати;
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу: __________________________
□ в іншій формі __________________________ ________________

Підпис заявника

МІ [ (за наявності) 

Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєстраційішй номер заяви

Дата реєстрації заяви

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

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру_____________________________

МП
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Додаток до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 
від / Ог 2020 року №

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ 

ДОВІДОК. ЩО МІСТЯТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЛ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Відділ у Білопільському районі 
Відділ у Буринському районі 

Відділ у Великописарівському районі 
Відділ у Глухівському районі 

Відділ у Конотопському районі 
ВІД.ДІЛ у Краснопільському районі 
Відділ у Кролевецькому районі 
ВІДДІЛ у Лебединському районі 

Відділ у Линоводолинському районі 
Відділ у Недригайлівському районі 

Відділ в Охтирському районі 
Відділ у Путивльському районі 
Відділ у Роменському районі 

Відділ у Середино-Будському районі 
Міськрайонне управління в м. Сумах та Сумському районі 

Відділ у Тростянсцькому районі 
Відділ у Шосткинському районі 
Відділ в Ямпільському районі

Інформація про центр надання адміністративної нослугн

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання 

адміністративної послуги, в 
якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти, веб-саГіт 

Ценгру їіадання 
адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Білопільської районної 
державної адіУііпістрації

41800, Сумська обл., м. Білопілля, 
вул. Старопутивльська, 35; 

(05443) 9-12-95, 
(050)53-99-774; 

Ье1.спар(®5т.цоу.ііа; 
Ьир://Ь1р.5іп.еоу.иа/іпс1ех.рНр/ик/ргі 

огіїеіі/асітіпізігаїіупі-розіиці

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П’ятниця: 8:00 - 20:00.

1,2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг” 

Миколаївської селиидиої ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Білопільський р-п, 

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

спар туко1аІука@икг.пеі:

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

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

1.3.
Центр падання 

адміністративних послугу 
Буринському районі

41700, Сумська обл., м. Бурипь, 
вул.. Д.Бсдпого, 5;
(05454) 2-35-55; 

Ьгп.гс1а-спар(Й8т.аоу.иа; 
Ні:Гр://Ьгп.5т.цоу.ііа/іпс1ех.рЬр/ик/ргі

Понеділок - Середа : 8:00 - 
17:00;

Четвер: 8:00 - 20: 00; 
П ’ятниця : 8:00 до 16:00.

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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1.4.

Центр падання 
адміністративних послуг 

В ел и ко п исар і вс ь кої рай о н н ої 
державної адміністрації

огіїеіі/геаіопаї-котіїеі
42800, Сумська обл,, 

смт. Велика Писар і в ка, 
вул. Ярослава Мудрого, 1; 

(05457) 5-15-52; 
ург@5т.аоу.ііа; 

Нир://ург.5т.цоу.иа/іпсіех.р1ір/ик/ргі 
_______огігеїі/геціопаї-котііеі_______

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00- 15:00.

1.5.

Центр надатія 
адміністративних послуг 

Глухівської районної 
державної адміністрації

41400, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 4 ;
(05444) 7-03-13; 

ц1Ь_спар@зіп.аоуліа; 
1іЦр://а1Ь.5іп.цоу.иа/іпсіех.рНр/ик/ргі 
0гііеіі/геаі0па1-к0ті̂ е1:/943-і5еп1:г- 
пасіаппуа-ас1тіпізгга^іупікіур0 8 ііі2:

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

Центр надання 
1.6. адміністративних послуг

Глухівської міської ради

41400,Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 6; 
(05444)2-23-49;

8пар ц1@икг.пеі; 
1і1Ш://1і1іікЬІУ-гасіа.2[ОУ.ііа/і:8пар

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

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

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Ко ното пс ь кої район ної 
державної адміністрації

41607, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Соборна, 23;
(05447) 2-34-73; 

кпі.ро5Іііау@8т.аоу.ііа; 
_______ ЬЦр://кп(:.8т.аоу.иа________

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00- 15:00.

Центр надання 
1.8. адміністративних послуг

Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар копоІор@іікг.пеі; 

Ьир://гас1а.копо1ор.огц/іпс1ех.р1ір/1ю 
те/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.

1.9.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Крас по п іл ьс ької сел и щної 
ради

42400, Сумська обл., 
смт. Краснопілля, 

вул. Мезенівська, 2; 
(0542)7-1 1-90, (0542)7-13-06; 

спар.кг5пр@іікг.пеі: 
Ьир://гасІа.копо1ор.оге/іпс1ех.рЬр/Ьо 

те/2014-12-25-08-14-09

Понеділок - Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

Центр надання 
1. 10. адміністратившіх послуг 

Миро нільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Краснопільськіні р-н., 

с. Миропілля, вул. Сумська, 23; 
(0542)7-42-1 1,(0542)7-43-85; 

іпігорі1$ка8г@икг.пеи 
1іПрз://ітіугорі1зса-аготасІа.цоу.иа/ 

уі(̂ с1і1-сеп1̂ -пас1аппVа- 
асІтіпізІгаГіупіН -розін^-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок - Четвер: 8.00 
17.15; 

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.11 .

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Кроле ве ць кої ра йо н ної 
державної адміністрації

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Ярмаркова, 25;

(05453)52103; 
кго1спар@іікг.пеи 

ЬЦр://кг1.зт.цоу.ііа/іпс1ех.рНр/іік/ргі 
________ огіїеи/асітіп-розіїїаі________

Понеділок-Середа: 8:00- 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П 'я т іи ш я : 8:00 - 16:00.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул.. Грушевського, 19; 

(05453)9-50-61; 
кго1гас1а@икг.пеІ; 

1іЦр://\у\\ау.кго1еуе1з- 
тізкгасіа.е^оу.ііа /іпсіех.рІїр/ГзепГг- 

пасіаппуа-асітіп/389-ізпар

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.

1,13.
Центр надання 

адміністративних послуг
42200, Сумська область, 

м. Лебедин, вул.. Пушкіна, 11;
Понеділок - Четвер: 8:00 

17:15;

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИ
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Лебедииської міської ради (05445)2-19-26; 
1еЬесііпгсІа@лікгро5і:.ііа: 

ЬПр://1еЬесЗуп.сот.иа/%Р0%ВР%Р1 
% 8 0 % Р0 % В8 % Р0 % В9 % Р0 % ВС %  
Р0 % В 0 % Р0 % В В % Р1 % 8 С % Р0 % В  
Р % Р  І %  8 Р/а сі т  і п і г аї і V п і-розіиаі/

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1,14

Центр надання 
адміністративних послуг 
Лебединської районної 
державної адміністрації

42200, Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Сумська, 12;
(05442) 2-26-28; 

1Ьсі.гс1а@5т.цоу.ііа: 
Нир://1Ьсі.8т.аоу.иа/іпсіех.рНр/ик/ргі 

огі1е1і/геаіопа1-коіпіі:е1

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

Центр надання 
1.15 адміністративних послуг в 

Липоводолинському районі

42500, Сумська обл., 
смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17;

(05452) 5-10-59; 
1с1о1.спар@5т.цоу.ііа: 

Ьир://1с1о1.8т.цоу.иа/іпс1ех.р1ір/иІ<Ург 
іогіїеіі/геаіопаї-коті^еі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

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

М 6

Центр надання 
адміністративних послуг при 
Н е д р и га й л і в с ь к і й р а й о н н і й 

держав н і й адм і н істрації

42000, Сумська обл., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 13; 
(05455) 5-26-48; 
спар@іікг.пеи 

Ьир://псІг.8т.еоу.ііа

Понеділок - Середа: 8:00 ■ 
17:15;

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

1.17.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Н едр игайл і вс ь кої сел и і ці юї 
ради

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

псіг.спар@8т.аоу.ца; 
Нир://песігуцаііІУ,пес1г-іт.огц.ца/спар/

Понеділок - Середа: 8:00 ■ 
17:15;

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

Відділ «Центр надання 
1.18. адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради

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

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

_______спар-сІиіраН@икг.пеІ:._______

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 
17:00.

Центр надання 
1.19. адміністративних послуг 

Охтирської міської ради

42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Чкалова, 27 а; 
(05446)4-15-15; 

ас1тіпсеп1г_ок1іІугка@іікг.пеи 
1іир://\у\у\у.0тук.8іп.ца/с0п1епі/5есіі 

оп/32/235/

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

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

1.20.
Відділ "Центр надання 

адміністративініх послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

42760, Сумської обл., Охтирського 
р-н, с. Чернеччина, вул. 

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

сНегп-спар@іікг.пеі.________

Понеділок - Вівторок: 8-00 - 
17-15;

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

П’ятниця: 8-00- 16-00.

1.21,

Центр надання 
адміністративних послуг 
Путивльської районної 
держав ної адм і н і стра ції

41500, Сумська обл., м. Путивль, 
вул. Першотравнева, 84; 

(05442) 5-27-39; 
рІУІ.спар@8т.цо.ца: 

_______ Нир://р!у1.8т.^оу.ііа_______

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.22,

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Роменській районній 
держав н і й адм і н істрації

42000, Сумська область, м. Ромни, 
б-р. Свободи, 1;
(05448) 5-31-27; 

гіпп.спар@8іп.цоу.иа: 
1іІ:1:р://гіпп.8т.цоу.ііа/іпс1ех.р1ір/іік/рг 

іогіїеіі/геціопаї-котіїе^

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

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

Центр надання 
1,23. адміністративних послуг 

міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
гее8іг@ го ПІ п V- У к. цо У. II а;

Понеділок: 8:00 - 17:00; 
Вівторок: 8:00 -20:00; 
Середа: 8:00- 17:00; 
Четвер: 8:00 - 17:00;
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ЬПр://готпу.05р-ца.іпГо/?сН=2&і1
__________ ='-7яуп\г [̂__________

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

1.24.

1.25.

Центр надання 
адміністративних послуг при 
Середино-Будській районній 

державній адміністрації

41000, Сумська область, 
м. Середииа-Буда, 

вул. Центральна, 25;
(05451) 7-27-04; 
5Ьс1@5т.§оу.ііа; 

зЬсІ.спар@зт.цоу.иа; 
НЦр://зЬс1.зт.аоу.ііа/іпсіех.рЬр/ик/ргі 

огііе1і/ас1тіпІ8Іга1іупі-ро$кіці

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.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, Середино- 
, Будський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279@таі1.цоу.ііа: 

Ь{:1:рз://гп-о1ц.цоу.ііа/уісіс1і1-г- 
іигісІісЬп іІурііап-Іа-сіеггИаупоі- 
геезігасіі-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 16:15.

Сектор «Територіальніиі 
підрозділ відділу «Центр 

1.26, надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Стеианівської селищної ради»

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

згсІа.спар@5птцоу.ііа; 
Нир://5иту.зт.аоу.иа/іпсіех.р1ір/іік/ 

_______ргіогіїеіі/геаіопаї-котііеі_______

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

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

1.27.

Управління Центр надання 
адміністративних послугу 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спар@5тг.цоу.ііа; 
Иир://спар.^оу.іш/

Понеділок, Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.28.

Відділ «Центр надання 
адм і н і стратив и их посл у г» 

виконавчого комітету 
Боромляиської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

с п а р_ Ь о г о т  1 у а @ 11 к г. п еі:; 
1іир://Ьі102Іг$ка.цготасіа.огц. па/спар 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.

Відділ центр надання 
1.29. адміністративних послуг 

Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
м. Тростянець, вул. Миру, 6; 

(05458) 6-62-90; 
^го5і-спар@икг.пеи 

\у\у\у.1г0 8 і:уапе1:з-іпізкгасіа."0 у.ііа

Поиеділок-Вівторок: 8:00 • 
17:15;

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1,30.

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Шосткинській районній 
держав н і й адм і н істрації

41100, Сумська область, 
м. Шостка, вул. Свободи, 54; 

(5449) 4-06-35; 
спарЬгс1а@икг.пе!; 

Ьир://з1із1.зт.цоу.ііа/іпс1ех.рНр/ик/рг 
___  іогіїеіі/г^іопаї-котіїеі______

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

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

Управління «Центр надання 
1.31. адміністративних послуг 

міста Шостка»

Центр надання 
1.32. адміністративних послуг 

Воронізької селищної ради

1.33, Центр надання

41100, Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Горького, 14а;

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

зНзі.тг-спар@зіп.цоу.иа;
Ьі:ф://зНоз1ка- 

гас1а.е0 у.иа/£0 уегптеп1:/сіерагіатеп1 

з/сеп1г_пасіаппуа ас1т_п_зігаПупіН 
______ розкіЕ іп_з!а_зЬоз1ка1/______

41140, Сумська обл., 
Шосткинський р-н., смт. Вороніж, 

вул. Київська, 4;
05449 7-65-17; 

кзу@уогопІ2:Ь-гас1а.цоу.иа
41200, Сумська обл., смт. Ямпіль,

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

Понеділок - П’ятіиіця: 
8:00- 18:15; 

Субота: 8:00- 12:00.

Понеділок: 8:00 - 17:15;

ҐУДЕРЖГЕОКАДАСТРУ у СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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адміністративних послуг 
Ямпільської районної 

державної адміністрації

буд. Ювілейний, І;
(05456) 2-24-90; 

уаіпр.спар@5іп.§оу.иа; 
ЬПр://уатр.зіп.цоу.иа/іпсіех.рЬр/ик

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

Нормативні аїл II, яісіімп регламентується надання адміністративної нослугн

Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельїиїй кадастр»

Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 179, 197 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адм і н і страт и в н и х п осл у г»

Акти центральних органів 
виконавчої влади

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого 

__________самоврядування__________
Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про надання вііюмостей 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 Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
(форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 
земель (або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника (у разі подання заяви уповіюваженою заявником 
особою) ___________

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отр и м а н н я адм і н і страти в \ і ої 

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з доданими документами подається 
заявником або уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладсішя та 
повідомленням про вручення або в електронній формі 
надсилається через Єдиний державний портал адміністративних 
послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну 
систему Держгеокадастру.
У разі подання заяви органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави 
надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, 
яка передбачає право відповідного органу запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла 
потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у 
позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Послуга платна (у випадку звернення орі'анів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування - безоплатна)

У разі тштності:
11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
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11.2 Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги - 0,06 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»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 
надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів 
відповідно до 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

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській області

13. 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 
довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 
(території), надано органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених 
законом, особам, які в установленому законом порядку 
включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів- 
землевпорядників. Державного реєстру сертифікованих 
інженерів-геодезистів та Державного реєстру оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок).
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, ню підтверджує повіюваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
з надання довідки (або інформації (реквізитів платежу)**), 
та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не 
відповідає встановленій формі)

14. Результат надання 
адміністративіюї послуги

Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі 
(території) 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.

Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державіюго земельноі'о 
кадастру наведена у додатку до Інформаційіюї картки 
адміністративної послуги
**до 31 грудня 2021 р.
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Головний спеціаліст відділу правового 
забезпечення Юридичного управління Жанна Руденко

Погоджепо;

В.о.начальника Управління державного 
земельного кадастру Михайло Гуляєв
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Додаток
До Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі довідок, що містять 
узагальнену інформацію про землі 
(території)

(особа, уповноважена надавати відомості 

з Державного земельного кадасіру) 

(прізвище, ім’я та по батькові (І)ізичної особи / 

найменування юридичної особи) 

(податковий номер/серія іа  номер наснорга 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийня ггя номера)

(реквізи ги документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти

від імені особи)

(місце нрожиііання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи)

(^юмер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадасі ру

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

□ витяг з Державного 
земельного кадастру
про: □ межі державного кордону України

□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку
□ видачу державного акта на пршю власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

0  довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювания з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державгюго земельного кадастру;
□ витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у
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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
нро:

власника / користувача земельної 
ділянки або уповноважену ним 
особу;
спадкоємця/ правонаступника (для 
юридичних осіб);
особу, в інтересах якої встановле}ю 
обмеження, або уповноважену нею 
особу

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування;
розробника документації із 
землеустрою/суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до статгі 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;
нотаріуса

Прізвище, ім’я та по батькові фізичіюї 
особи / найменування юридичної особи
Податковий номер / серія та номер паспорта 
фізичіюї особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера
Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи
Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)
Підстави для надання відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відповідного органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 
якою виїшкла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості:

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

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

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

До заяви/запиту додаються:

□ копія документа, що посвідчує 
особу;
□ документ про оплату послуг за 
надання відомостей з Державного 
земельного кадастру;

□ документ, який підтверджує повноваження 
діяти від імені заявника 
(у разі подання заяви уповноваженою особою 
заявника);
□ доручення власника (користувача) або 
набувача права па земельну діляіп<у на 
отримання відомостей з Державного земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії
прошу надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:__________________________
□ в іншій формі___________________________________________

Підпис заявника

МИ (за наявності) 

Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

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

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру_____________________________

МИ

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Додаток до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 
від_____ -/5. 2020 року №

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ 
ВИКОПІІОВАНЬ З КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ. КАДАСТРОВОЇ КАРТИ ШЛАНУ)
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 
Відділ у Білопільському районі 
Відділ у Буринському районі 

Відділ у Великописарівському районі 
Відділ у Глухівському районі 

Відділ у Конотопському районі 
Відділ у Краснопільському районі 
Відділ у Кролевецькому районі 
Відділ у Лебединському районі 

Відділ у Липоводолииському районі 
ВІДДІЛ у Недригайлівському районі 

Відділ в Охтирському районі 
Відділ у Путивльському районі 
Відділ у Романському районі 

Відділ у Середино-Будському районі 
Міськрайоние управління в м. Сумах та Сумському районі 

Відділ у Тростянецькому районі 
Ві^щіл у Шосткинському районі 
Відділ в Ямнільському районі

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-саит 

Центру надання 
адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1,1.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Білопільської районної 
державної адміністрації

41800, Сумська обл,, м. Білопілля, 
вул. Старопутивльська, 35; 

(05443) 9-12-95, 
(050)53-99-774; 

Ьеі.спарй^зт.аоуліа; 
1іир://Ь1р.5т.іі0У.иа/іпс1ех.р1ір/іік/ргі 

огіїеїі/асітіпізігаїіупі-розіиеі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П’ятниця: 8:00 - 20:00.

1,2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Білопільський р-н, 

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

спар тукоІаіука@икг.пеІ

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

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

1.3.
Центр надання 

адміністративних послугу 
Буринському районі

41700, Сумська обл., м. Буринь, 
вул.. Д.Бєдного, 5; 
(05454) 2-35-55; 

Ьгп.гсІа-спар®5т.,цоу.иа:

Понеділок - Середа : 8:00 -
17:00; І 

Четвер: 8:00 - 20: 00; 
П ’ятниця : 8:00 до 16:00.

ГУ ДРРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

178/0/13-20 від 13.04.2020

ІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ



50

1,4,

1.5.

Центр надання 
адміністратив!шх послуг 

Великописарівської районної 
державної адміністрації

Центр надання 
адміністративних послуг 

Глухівської районної 
державної адміністрації

Центр надання 
1.6, адміністративних послуг

Глухівської міської ради

1іЦр://Ьгп.8т.цоу.иа/іпсіех.рНр/ик/ргі 
огі^еіі/геаіопаї-іуотіїеі_______
42800, Сумська обл., 

смт. Велика Писарівка, 
вул. Ярослава Мудрого, 1; 

(05457) 5-15-52; 
ург@$т.еоу.ііа: 

1іЦр://ург.з{п.цоу.иа/іпсіех.рІір/ик/ргі 
огіїеи/геаіопаї-котіїеі

41400, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 4 ;
(05444) 7-03-13;

£ІН спар@зт.,цоу.ііа; 
Н{:1:р://£ІН.$т.цоу.иа/іпсіех.рНр/ик/ргі 
огі1еІі/геціопа1-котіІеІ:/943"і8епТг- 
пас)аппуа-асітіпі5{:га1іупік1і-р08іиц
41400,Сумська обл., м. Глухів, 

вул. Шевченка, 6; 
(05444)2-23-49;

8пар ц1@икг.пеП 
іі1:і:р://1і1икНІУ-гасІа.£0У.ііа/і:5пар

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 15:00.

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

П'ятниця: 8:00-16:00,

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

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

1.7,

Центр надання 
адміністративних послуг 
Конотопської районної 
державної адміністрації

41607, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Соборна, 23;
(05447) 2-34-73; 

кп1.ро5Ііі^у@5пі.еоу.ііа; 
_______ НЦр://кпі.8т.цоу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00- 15:00.

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар_копо1ор@іікг.пеІ:; 

ЬіІ:р://гасіа.копо{:ор.ога/іпс1ех.рНр/1ю 
те/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.

1.9.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
смт, Краснопілля, 

вул. Мезенівська, 2; 
(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 

спар.кг8пр@икг,пеІ; 
НЦр://гас1а.копо1ор.ога/іпсіех.рНр/Ію 

те/2014-12-25-08-14-09

Понеділок - Четвер: 8.00 - 
17.00;

П'ятниця: 8.00-16.00; 
Субота: 8,00-14.00.

Центр надання 
1.10. адміністративних послуг 

Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Краснопільський р-н., 

с. Миропілля, вул. Сумська, 23; 
(0542)7-42-1 1, (0542)7-43-85; 

тігоріІ8ка8г@іікг.пеІ:: 
ЬПр8://тугоріІ8са-£готасІа.аоу,ііа/ 

уі(̂ с1і1-сет̂ -пасіаппVа- 
асітіпізігаііупііі -розкіц-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок - Четвер: 8.00 • 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.11.

Центр надання 
адм і н і стр ати в н и х послуг 
Крол е ве ць кої ра й о н н ої 
державної адміністрації

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Ярмаркова, 25;

(05453)52103; 
кго1спар@лікг.пеи 

1іЦр://кг1.8т..Ц0У.иа/іпсіех.рЬр/іік/ргі 
________ огіїеіі/асітіп-розкіаі________

Понеділок-Середа: 8:00- 
17:15;

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

1.12 .

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул.. Грушевського, 19; 

(05453)9-50-61; 
кго1гасіа@икг.пеі; 

1іЦр://\уу̂ \у.кго1еуеІ8- 
тІ8кгасІа.цоу.иа /іпсіех.ріір/иепіг- 

пас3аппуа-ас1тіп/38948пар

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.

1.13. Центр надання 42200, Сумська область. Понеділок - Четвер: 8:00 -

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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адміністративних послуг 
Лебединської міської ради

м. Лебедин, вул.. Пушкіна, 11; 
(05445)2-19-26; 

1еЬес1іпгс1а®икгро5і;.иа; 
1іЦр://1еЬес1уп.соіп.иа/%00%ВР%01 
% 80 % 0 0% В8% 00 % В9 % 0 0% ВС %  
о о % в о % о о % в в % о  1 % 8С % 0 0% В
0%01%8Р/ас1тіпІ5І:гаІіупі’-ро5Іиці/

17:15;
П'ятниця: 8:00 ~ 16:00.

1.14

Центр надання 
адміністративних послуг 
Л ебе д и н с ь кої рай о н 11 ої 
державної адміністрації

42200, Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Сумська, 12;
(05442) 2-26-28; 

1Ьс1.гсіа(®5т.ооу.ііа; 
1іир://1Ьсі.8т.цоу.ііа/іпс1ех.рЬр/іік/ргі 

огіїеіі/геаіопаї-коіпі^еі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.15
Центр надання 

адміністративних послуг в 
Липоводолинському районі

42500, Сумська обл,, 
смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17;

(05452) 5-10-59; 
1сіо1.спар(®)5т,цоудіа; 

НЦр://1сІо1.5т.цоу.иа/іпсіех.рНр/ик/рг 
іогіїеіі/гееіопаї-котіїеі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

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

1.16

Центр надання 
адміністративних послуг при 
Недригайл і вські й район н і й 

державній адміністрації

42000, Сумська обл., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 13; 
(05455) 5-26-48; 
спар®лікг.пеі; 

ЬПр://пс1г.5т.е̂ оу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 
17:15;

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

1.17.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Н едр и гайл і вської сел и і цної 
ради

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

пс1ґ.спар(®$т.аоу.иа; 
Ьі:Ш://песігуцаі1іу.пес1г-гг.огц,иа/спар/

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.18.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

спар-с1ифаН@икг.пеі;.

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 
17:00.

1.19.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Чкалова, 27 а;
(05446) 4-15-15; 

асітіпсепіг ок1іІугка(%икг.пеІ: 
1іир://\у\у\у.отук.8іп.иа/сопГеп1:/8Єсіі 

оп/32/235/

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

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

1.20.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
а п а р ату Ч е р н е ч ч и н с ь к 0  ї 

сільської ради

42760, Сумської обл., Охтирського 
р-н, с. Чернсччина, вул. 

Готеляка, 2;
(05446) 4 18 08; 

сНегп-спар@икг.пе1;.

Понеділок - Вівторок: 8-00 - 
17-15;

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

П ’ятниця: 8-00- 16-00.

1.21.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Пу т іі в л ьс ь кої р а й 0 1 н І ої 
державної адміністрації

41500, Сумська обл., м. Путивль, 
вул. Псршотравнева, 84; 

(05442) 5-27-39; 
р1;у|.спар(®8т.ео.иа; 
1іир://рІУІ.5т.Є0У.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.22.

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Роменській районній 
державній адміністрації

42000, Сумська область, м. Ромни, 
б-р. Свободи, 1;
(05448) 5-31-27; 

гіпп.спар®5т.аоу.иа; 
Ьир://гтп.8т . 2 о̂у.иа/іпс1ех.рЬр/и1̂ рг 

іогіїеіі/геаіопаї-котіїеі

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

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

1.23.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15;

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

ІІІІІІИ
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геез1г@готпу-ук,аоу.ііа; 
Ьир://гоітіпу.озр-ііа.іпГо/?сН=2&і1 

=гаупуа1

Четвер: 8:00- 17:00; 
П'ятниця: 8:00- 16:00; 
Субота: 8:00 - 15:00.

1.24.

Центр надання 
адміністративних послуг при 
Середино-Будеькій районній 

державній адміністрації

41000, Сумська область, 
м. Середина-Буда, 

вул. Центральна, 25;
(05451) 7-27-04; 
5Ьс1@5т."оу.ііа; 

зЬс1.спар@зт.£ОУ.иа: 
1іир://8Ьсі.зіп.цоуліа/іпсіех.р1ір/и1с/ргі 

огі^еП/ас1тіпіз!гаІІУпі-роз1и і̂

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.

1,25,

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, Середино- 
Будський р-н, 

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

096 762 95 74; 
04391279@таі1.аоу.иа; 

1іирз://7.п-оі̂ .цоу.ііа/уісіс1і1-7:- 
ІигісІісНп іЬ-рііап-Ш-с1ег2 Ііаупоі- 
геезігасіі-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:- П'ятіпіця: 8:00 - 16:15.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

1.26, надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської сел ищної ради»

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

згс1а.спар@зт.цоу.ііа: 
НИ:р://зиту.зт.цоу.иа/іпсіех.р1ір/ц1<У 

ргіогіїеіі/гейіопаї-коіпііе^

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

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

1,27.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м, Суми Сумської міської 

ради

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

спар@зіпг.цоу.иа; 
Ьпр://спар.цоу.иа/

Понеділок, Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар_Ьогот1уа@цкг.пе1; 
ІіПр://Ьі102Ігзка.аготас]а.огц.иа/спар 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.

Відділ центр надання 
1,29. адміністративних послуг 

Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
м. Тростянець, вул. Миру, 6; 

(05458) 6-62-90; 
ігозЬспар@икг.пеи 

уу\ууу.1:гозСуапе1:3"іпізкгасіа.§оу.ііа

Понеділок-Вівторок: 8:00 
17:15;

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.

1.30.

Центр надаїшя 
адміністративних послуг при 

Шосткинській районній 
державні й адм іністрації

41100, Сумська область, 
м. Шостка, вул. Свободи, 54; 

(5449) 4-06-35; 
спарЬгс1а@икг.пеГ: 

ЬПр://зЬзІ:.зіті.цоу.иа/іпсІех.рЬр/ик/рг 
іогіїеіі/геаіопаї-котііеі

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

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

Управління «Центр надання 
1.31. адміністративних послуг 

міста Шостка»

41100, Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Горького, 14а;

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

зЬз!.тг-спар@зт.^оу.ііа: 
Ьир://зЬозіка- 

гасіа.^оу.иа/цоуегптепі/сіерагіатепі 
з/сеп1г_пас]аппуа_асІт_п зігаІіупі1і_ 

______ розіи& іп зіа зНозікаІ/______

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

Центр надання 
1.32. адміністративних послуг 

Воронізької селищної ради

41140, Сумська обл., 
Шосткинський р-н., смт. Вороніж, 

вул. Київська, 4;
05449 7-65-17; 

кзу@уогопІ2 Іі-гас1а.цоу.иа

Понеділок - П’ятщіця: 
8:00- 18:15; 

Субота: 8:00- 12:00.

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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1.33.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Ямнільської районної 
державної адміністрації

41200, Сумська обл., смт. Ямпіль, 
буд. Ювілейний, 1;

(05456) 2-24-90; 
уаіпр.спар@5іті.§оу.иа; 

Иир://уатр.зт.цоуліа/іпсіех.рЬр/ик

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.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністраншної нослугн

4. Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182 Порядку ведення 
Державного земельного' кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р, № 1051 
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

Підстава 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 Міністрів України від 17 жовтня 2012 р, № 1051 
(форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 
земель (або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)__________

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отр и м а н н я а д м і н і страти в ної 

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельїюго 
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 або в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
надсилається через Єдиіпій державний портал адміністративних 
послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну 
систему Держгеокадастру.
У разі подання заяви органом державіюї влади, органом 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави 
надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, 
яка передбачає право відповідного органу запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла 
потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у 
позачерговому порядку.

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

Безоплатно викопіювання з картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням 
на ньому бажаного місцезнаходження земельної ділянки може 
бути підготовлено в електронній формі та роздруковане 
заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, 
який забезпечує чітке відображення всіх елементів 
картографічної основи Державного земельного кадастру та 
відображених на ній відомостей Державного земельного 
кадастру, за допомогою програмних засобів, які відповідно до 
частини третьої статті 36 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» застосовуються цілодобово для 
оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру у 
відкритому доступі.

у  разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

11.2 Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги - 0,03 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 
січня календарного року, в якому надається відповідна 
адміністративна послуга
Оплата послуги здійснюється шляхом гюпереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення гюштового 
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»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 
надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні»

11.3 Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

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

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом З робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
відповідному структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості
2. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, шо підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу)**), та/або 
не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не 
відповідає встановленій формі)

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного 
кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлеїшя про 
відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру
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15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
відомості з Державного земельного кадастру у формі 
викопіювання з картографічіюї основи державного земельного 
кадастру, кадастрової карти (плану) або мотивована відмова у 
наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються 
також у формі електронного документа засобами 
тел е ко м у н і ка ці й н о го з в’яз ку.

16. Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру наведена у додатку до Інформаційіюї картки 
адміністративної послуги
**до 31 грудня 2021 р.

Головний спеціаліст відділу правового 
забезпечення Юридичного управління Жанна Руденко

Погоджено:

В.оліачальника Управління державного 
земельного кадастру Михайло Гуляєв
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Додаток

до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі виконіювань з 
картогра(1)ічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової 
карти(плану)

(особа, уповноважсяа надавати відомості 

з Державного земельного кадасіру)

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / 

найменування юридичної особи)

(податковий номер/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийнятгя номера)

(реквізити документа, то  посвідчує особу, 

яка звернулася із заявою 

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

документа, идо посвідчує новноваження діяти 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

□ витяг з Державного 
зсмс]И:,ного кадастру
про: □ межі державного кордону України

□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеженіїя у використанні земель
□ земельну ділянку
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
0  викопіювагшя з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
□ витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
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□ довідку 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);
□ довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі.

Відомості
про:

власника / користувача земельїюї 
ділянки або уповноважену ним 
особу;
спадкоємця/ правонаступника (для 
юридичних осіб);
особу, в інтересах якої встановлено 
обмежеіщя, або уповноважену нею 
особу

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування;
розробника документації із 
землеустрою/суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;
нотаріуса

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи / найменування юридичної особи
Податковий номер / серія та номер паспорта 
фізичіюї особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера
Місце прожиі?ання фізичіюї особи / 
місцезнаходження юридичіюї особи
Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, ню посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)
Підстави для надання відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відгювідного органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 
якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості:

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

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

П копія документа, що посвідчує 
особу;
□ документ про оплату послуг за 
надання відомостей з Державного 
земельного кадастру;

□ 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/викопіювання/ засвідченої копії
проніу надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:__________________________
□ в іншій формі___________________________________________

Підпис заявника

МП (за наявності) 

Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

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

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру_____________________________

М П
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Додаток до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 
від -/5̂  _____ 2020 року №

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ 
ДОКУМЕНТІВ. ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО

КАДАСТРУ 
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 
Відділ у Білопільському районі 
Відділ у Буринському районі 

Відділ у Великописарівському районі 
Відділ у Глухівському районі 

Відділ у Конотопському районі 
Відділ у Краснопільському районі 
Відділ у Кролевецькому районі 
Відділ у Лебединському районі 

Відділ у Липоводолинському районі 
Відділ у Недригайлівському районі 

Відділ в Охтирському районі 
Відділ у Путивльському районі 
Відділ у Роменському районі 

Відділ у Середино-Будському районі 
Міськрайонне управління в м. Сумах та Сумському районі 

Відділ у Тростянецькому районі 
Відділ у Шосткинському районі 
Відділ в Ямнільському районі

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Ь 2. 3.

№

Найменування ц етру 
надання 

адміністративної послуги, в 
я кому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 
електронної нонітн, веб-сант 

Центру надання 
адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративиих послуг

І.І.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Б і л 0  п і л ьс ь кої ра й0  и н ої 
державної адміністрації

41800, Сумська обл., м. Білопілля, 
вул. Старопутивльська, 35; 

(05443) 9-12-95, 
(050)53^99-774; 

Ье1.спар(?йзт.цоу.иа: 
}П1:р://Ь1р.8іп.цоу.иа/іпс1ех,р1ір/ик/ргі 

огііеІ:і/ас1тіпІ8ІгаІіупі-оо8Іиці

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П’ятниця : 8:00 - 20:00.

1.2,

Відділ "Центр надаїшя 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Білопільський р-н, 

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

спар іпуко1аіука@икг.пеі

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

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

1.3.
Центр надання 

адміністративних послугу 
Буринському районі

41700, Сумська обл., м. Буринь, 
вул.. Д.Бєдного, 5; 
(05454) 2-35-55; 

Ьгп.гс1а-спар(й)5іп.^оу.иа:

Понеділок - Середа : 8:00 - 
17:00;

Четвер: 8:00 - 20: 00; 
П ’ятниця : 8:00 до 16:00.

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ у СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

178/0/13-20 від 13.04.2020 

І 1 І І 1 І І І І І І І 1 І І І І І І І І І І І І І І І І І 1 І І І 1 І І І І І



60

1іПр://Ьт.8т.цоу.ца/іпсіех.рНр/іік/ргі
огіїеіі/геоііопаї-котіїеі

1.4,

Центр надання 
адміністративних послуг 

Великонисарівської районної 
державної адміністрації

42800, Сумська обл., 
смт. Велика ГІисарівка, 

вул. Ярослава Мудрого, 1; 
(05457) 5-15-52; 
ург@зт.аоу.ііа: 

НПр://ург.зт.цоу.иа/іпс1ех.р1ір/ик/ргі 
огіїе^і/геаіопаї-коіпіші

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00- 15:00.

1,5,

Центр надаьшя 
адміністративних послуг 

Глухівської районної 
державної адміністрації

41400, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 4 ;
(05444) 7-03-13; 

а 1 Н е  п а р@з т . ао у, 11 а; 
ііІГр://а1Ь.8т.^оу.ііа/іпс1ех.рНр/цк/ргі 
огііеІі/геаіопа1-котііеі/943~І5етг- 
пасіаппуа-асітіпІ5^га1іупік1>ро5Іц^

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

Центр надання 
1.6. адміністративних послуг

Глухівської міської ради

1.7.

41400,Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 6; 
(05444)2-23-49;

Впар ц1@икг.пеи 
1іир://ІіІцкНіу-гасіа.цоу.ііа/і:зпар

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

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

Центр надання 
адміністративних послуг 
Конотопської районної 
державної адміністрації

41607, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Соборна, 23;
(05447) 2-34-73; 

кп^р0з1иду@5т.£0у.ца: 
Нир://кпі.5т."0У.иа

Понеділок " Середа: 8:00 - 
17:15;

Четвер: 8:00 - 20:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 15:00.

Центр надання 
1.8, адміністративних послуг

Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар_копоіор@лікг.пеІ:: 

Ьир://гас1а.копо!ор.от/іпс1ех.р1ір/1іо 
те/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 - Суботд: 8:00 - 15:00.

1.9.

Центр надання 
адміністративних послуг 

К р ас н о п і л ьс ь кої с е л и и і н ої 
ради

42400, Сумська обл., 
смт. Краснопілля, 

вул, Мезенівська, 2; 
(0542)7-1 1-90,(0542)7-13-06; 

спар.кгзпр@іікг.пеІ:: 
Нир://гасіа.копоі:ор.огц/іпсіех.рЬр/Ьо 

те/2014-12-25-08-14-09

Понеділок - Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

Центр надання 
1.10. адміністративних послуг 

Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Краснопільський р-н., 

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

т  Ігорі 1зказг@икг.пеП 
Ьіірз://тугорі1зса-^готас1а.цоу.ііа/ 

уісісііі-сетг-пасіаппуа- 
асІтіпізГгаиупіН -розіиц-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок - Четвер: 8.00 • 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.11.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Кролеве ць кої ра йо н ної 
державної адміністрації

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Ярмаркова, 25;

(05453)52103; 
кгоІспар@икг.пе1; 

Ьир://кг1.зт.цоудіа/іпс1ех.рНр/іік/ргі 
огіїеіі/асіїпіп-розіцаі

Понеділок-Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1, 12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул.. Грушевського, 19; 

(05453)9-50-61; 
кго1гасіа@икг.пе1: 

Ьир://\у\у\у.кго1еуеіз- 
тізкгасіа.аоу.ііа /іпсіех.рЬр/їзепі:г- 

пасіаппуа-асітіп/389-!5пар

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.

1.13. Центр надання 42200, Сумська область. Понеділок - Четвер: 8:00 -
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адміністративних послуг 
Лебединської міської ради

м, Лебедин, вул.. Пушкіна, 1 1; 
(05445) 2-19-26; 

1еЬес1іпгс1а(а)икгро8Іліа: 
ЬПр://ІеЬесІуп.соіпліа/%00%ВР%01 
% 80 % 0 0% В8% 00 % В9 % 0 0% ВС %  
о о % в о % о о % в в % о  1 % 8С % 00% В
0%01%ВР/асітіпІ5ІгаГІУпі-оо5Іиці/

17:15;
П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.14

Центр надання 
адміністративних послуг 
Л ебед и н с ь кої рай о н мої 
де р жа в н ої а д м і н і стр а ц і ї

42200, Сумська обл., м, Лебедин, 
вул. Сумська, 12;
(05442) 2-26-28; 

1ЬсІ.гс1а(?Й5т.еоуліа; 
1Шр://1Ьс1.8т.аоу.иа/іпсІех.рИр/ик/ргі 

огіїеіі/геаіопаї-котіїеі

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.15
Центр надання 

адміністративних послуг в 
Липоводолинському районі

42500, Сумська обл., 
смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17;

(05452) 5-10-59; 
1с1о1.спар®5т.цоу.ііа;

НЦр://Іс1о1.5т.цоу.ііа/іпсІех.рНр/іі1<Ург
іогіїеіі/геціопаї-котіїеї

Понеділок - Середа: 8:00 - 
16:00;

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

1.16

Центр надання 
адміністративних послуг при 
Недригайлівській районній 

держави і й адм і н істрації

42000, Сумська обл., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 13; 
(05455) 5-26-48; 
спар®лікг.пеП 

ЬЦр://псіг.5ігі.^оу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.17.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Н е др и га й л і вс ь кої сел и і ц і юї 
ради

42000, Сумська обл., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, ІЗ;
(05455) 5-26-48; 

пс1г.спар(?Й5т.цоу.иа; 
Ьі:1р://песігуааі1іу.пес1г-гг.ога.иа/спао/

Понеділок - Середа: 8:00 -- 
17:15;

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

1.18.

1.19.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради

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

вул. ВоздвіГ/кенська, 53 
(05446) 9-02-87; 

спар-с1іираН@икг.пег.

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 
17:00.

Центр надання 
адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Чкалова, 27 а;
(05446) 4-15-15; 

асітіпсепГг окНіугкаййикг.пеи 
Шр:  //\у\у\у. 0 іп у к. 8 іп. 11 а/со п Іе п і/зес! і 

оп/32/235/

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

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

1.20.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг” 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

42760, Сумської обл., Охтирського 
р-н, с. Чернеччина, вул. 

Готеляка, 2;
(05446) 4 18 08; 

сЬегп-спар@икг.пеі.

Понеділок - Вівторок: 8-00 - 
17-15;

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

П’ятниця: 8-00 ~ 16-00.

1.21.

Центр надаьпія 
адміністративних послуг 
Путивл ьської район ної 
державної адміністрації

41500, Сумська обл., м. Путивль, 
вул. Першотравнева, 84; 

(05442) 5-27-39; 
рІу|.спар®8т.цо.иа; 
НПо://р1:у1.$т.аоу.иа

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.22.

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Роменській районній 
державній адміністрації

42000, Сумська область, м. Ромни, 
б-р. Свободи, 1;
(05448) 5-31-27; 

гтп.спар(®5т.»оу.иа; 
Нир://гтп.5т.аоу.ііа/іпс1ех.рНр/ик/рг 

іогіїеи/геціопаї-коіпііеі

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

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

1.23.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15;

Понеділок: 8:00- 17:00; 
Вівторок: 8:00 -20:00; 
Середа: 8:00- 17:00;
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гее5Іг@готпУ"Ук.цоу.ііа:
Нґ1р://готпу.озр-иа.іпГо/?сЬ^2&П

==2аупуа1

Четвер: 8:00- 17:00; 
П'ятниця: 8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 15:00.

1.24.

Центр надання 
адміністративних послуг нри 
Середино-Будській районній 

де ржав н і й а д м і н і стр а ц і ї

41000, Сумська область, 
м. Середина-Буда, 

вул. Центральна, 25;
(05451) 7-27-04; 
5ЬсІ@5т.§оуліа; 

8Ьс1.спар@зт.йоуліа: 
Иир://зЬсі.зіп.аоу.ііа/іпсіех.рНр/іі1<Ургі 

огіїеП/асітіпізІгаїІУпі-розІиаі

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.

1.25,

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородеької селищної ради

41022, Сумська область, Середино- 
Будський р-н, 

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

096 762 95 74; 
04391279@таіІ.цоу.ііа: 

1іПрз://2 п-оіа.цоу.иа/уісІс1і1-г- 
іигісіісЬп іН-ріГап-т-сІег2 Ііаупоі- 
геезігасіі-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 16:15.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

1.26. надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

1.27.

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

5гсіахпар@зт.цоу.иа: 
Ьир://зиту.зт.цоу.ііа/іпсіех.р1ір/и1</ 

ргіогіїеіі/гееіопаІ-котіГеГ

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

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

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спар@зтг.аоу.иа: 
Нир://спар.аоу.ііа/

Понеділок, Середа: 8:00 - 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 -20:00;
П'ятниця: 8:00 -16:00; 

_____ Субота: 8:00 -14:00.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар Ьогот1уа@икг.пе!: 
Ьир://Ьі102Ігзка.аготасіа.огц. на/спар 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.

Відділ центр надання 
1.29. адміністративних послуг 

Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
м. Тростянець, вул. Миру, 6; 

(05458) 6-62-90; 
ІгозІ-спар@икг.пеи 

\у\у\у.1гозіуапеіз-тізкгасіа. і̂уоу.ііа

Понеділок-Вівторок: 8:00 
17:15;

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1,30.

Центр надання 
адміністративних послуг при 

Ш остки псь кі й районні й 
державній адміністрації

41100, Сумська область, 
м. Шостка, вул. Свободи, 54; 

(5449) 4-06-35; 
спарЬгс1а@цкг.пеі; 

ІіЦр://з1ізі.зт.£ОУ.иа/іпсіех.рНр/ик/рг 
іогіїегі/геціопаї-котіїеі

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

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

Управління «Центр надання 
1.31.! адміністративних послуг 

міста Шостка»

41100, Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Горького, 14а;

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

з1ізГ.тг-спар@зт.цоу.ііа;
ЬЦр://з1юзіка- 

гасіа.цоу.иа/цоуегптепі/сІераіЧатепі 
з/сепіг пасіаппуа асіт п зігаїіупііі 
______ розкіц іп зІа зЬозІкаІ/______

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

Центр надання 
1.32. адміністративних послуг 

Воронізької селищної ради

41140, Сумська обл., 
Шосткинський р-н., смт. Вороніж, 

вул. Київська, 4;
05449 7-65-17; 

кзу@уогопІ2 Іі-гас1а.цоу.ііа

Понеділок - П’ятініця: 
8:00- 18:15; 

Субота: 8:00- 12:00.
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1.33.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Ямпільської районної 
держав ної адм і н і стра ції

41200, Сумська обл., смт. Ямпіль, 
буд. Ювілейний, 1;

(05456) 2-24-90; 
уаіпр,спар@5т.§оу.иа; 

1іЦр://уатр.5т.йОУліа/іпс1ех.рНр/ик

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.

Мормятпвні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 167-1, 168, 184, 185, 186 Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051

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

Заява про надаїнія відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі копій документів, що створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них

9. 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 Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
(форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання копій 
документів, що створюються під час ведення. Держаїнюго 
земельного кадастру та витягу з нього (або інформація 
(реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь- 
якій формі, надані суб’єктом звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адм і н істрати в ної 

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з доданими документами подається 
заявником або уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та 
повідомленням про вручення або в електронній формі 
надсилається через Єдиний державшій портал адміністративних 
послуг, у тому числі через інтегровану 3 ним інформаційну 
систему Держгеокадастру

11. Платність (безоплатність) надаьшя 
адміністративної послуги

Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої Еілади 
та органів місцевого самоврядування - безоплатна)

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

підставі яких стягується плата
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
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11.2 Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу

Розмір плати за нада̂ п̂ я послуги - 0,03 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 
січня календарного року, в якому надається відповідна 
адміністративна послуга
Оплата послуги здійснюється ц]ляхом попереднього 
перерахування коїптів 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»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 
надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні» за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру.

11.3 Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесеїнія плати надається 
структуріиїм підрозділом Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області, який надає 
адміністративну послугу

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській області або 
відповідному структурному підрозділі Головіюго управління 
Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
паданні адміністративної послуги

Г У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання 
засвідчених копій документів Державного земельного кадастру 
та витягів з них мають; щодо документації, на підставі якої 
внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, - 
особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку: 
щодо інших документів (крім документів, що містять державну 
таємницю) - фізичні та юридичні особи. Органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування мають право на 
отримання засвідчених копій усіх документів Державного 
земельного кадастру та витягів з них, якщо це пов'язано із 
здійсненням ними повноважень, встановлеініх законом)
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, ию підтверджує повіюваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
з надання копії документа, що створюється під час ведення 
Державного земельного кадастру та витягу з нього (або 
інформації (реквізитів платежу)**), та/або не відповідають 
вимогам, встановленим законом (заява не відповідає 
встановленій формі)

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Копії документів, що створюються під час ведення Державного 
земельного кадастру та/або витяги з них або повідомлення про 
відмову у їх наданні
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15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявініка 
відомості 3 Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі електронного 
документа засобами телекомунікаційного зв'язку.

16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі копій документів, що створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру наведено у додатку 1 
до Інформаційної картки адміністративної послуги.
Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягу з документа, що створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру наведено у додатку 2 
до Інформаційної картки адміністративної послуги.
**до 31 грудня 2021 р.

Головний спеціаліст відділу правового 
забезпечення Юридичного управління Жанна Руденко

Погоджено:

В.о.начальника Управління державного 
земелі>ного кадастру Михайло Гуляєв
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Додаток 1

до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі копій документів, 
що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру

(особа, уповноважена надавати відомості 

з /Іержавного земельного кадасіру)

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи / 

найменування юридичної особи)

(податковий помер/серія та номер наспорга 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийнятгя номера)

(реквізити документа, ідо посвідчує особу, 

яка звернулася із заявою 

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

документа, що посвідчує новиоваження діяти 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відоїчостен з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку 
ведення Державного земельноі'о кадастру прошу надати:

□ витяг з Державного 
земельного кадастру
про: □ межі державного кордону України

□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання з картографічної основи Державного земельїюго кадастру, кадастрової 
карти (плану);
0  копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
□ витяг з документа Державного земельїюго кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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□ довідку 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);
□ 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 / орган 
місцевого самоврядування;
розробника документації із 
землеустрою/суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земеін̂ ” ;
нотаріуса

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи / найменування юридичної особи
Податковий 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, іюмер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)
Підстави для надання відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відповідного органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 
якою виникла потреба в отриманні інформації

відомості:
Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
ості:

Дані ліро земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровий номер земельної діляїнш (за наявності)
Дані про інший об’єкт Державного земельного 
кадастру, стосовно яког'о запитуються відомості

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

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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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;
□ документ про оплату послуг за 
надання відомостей з Державного 
земельного кадастру;

Інформацію про стан формуван 
прошу надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:_____
□ в іншій формі_____________________

□ документ, який підтверджує повіюішження 
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.

ня витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії

Підпис заявника

МП (за наявності) 

Дата подаїпія заяви

Службова інформація 
Реєстраційішй номер заяви

Дата реєстрації заяви

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

Підпис особи, уповноважеіюї надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру_____________________________

МП

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Додаток 2

До Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягу з документа, 
що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру

(особа, уповноважена надавати відомості 

з Державного земельного кадасіру) 

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи / 

найменування юридичної особи) 

(податковий номер/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийиятгя номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

(назва документа, номер та серія, дата іпідачі), та

документа, що посвідчує повноваження діяти

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходжеіиія юридичної особи)

(номер контакпіого телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

□ витяг з Державного 
земельного кадастру
про: □ межі державного кордону України

□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку
□ видачу державного акта на право власіюсті на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання з картографічної основи Державіюго земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
0  витяг з документа Державного земеіН:.ного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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□ довідку 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);
□ 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 / орган 
місцевого самоврядування;
розробника документації із 
землеустрою/суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;
нотаріуса

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи / найменування юридичної особи
Податковий номер / серія та тюмер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера
Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи
Реквізити документа, ню посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, н;о посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноважеіюї особи)
Підстави для надання відповідної інформації з 
іюсиланням 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 потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості:

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

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

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Дані про тип (назву), номер, дату реєстрації, назву 
розділу або перелік розділів, назву або помер 
сторінки документу, з якого замовляється копія

До заяви/запиту додаються:

Г] КОПІЯ документа, пдо посвідчує 
особу;
□і документ про оплату послуг за 
падання відомостей з Державного 
земельного кадастру;

□ документ, який підтверджує повноваження 
діяти від імені заявника 
(у разі подання заяви уповноваженою особою 
заявника);
□ доручення власника (користувача) або 
набувача права на земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державного земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/впкопіювання/ засвідченої копії
прошу надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу: __________________________
□ в іншій формі___________________________________________

Підпис заявника

МП (за наявності) 

Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний іюмер заяви

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім’я та по батькові особи, 
уповноваженої надавати відомості з 
Державіюго земельного кадастру

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру____________________

МИ
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