
ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

Н А К А З

'НОЯММ м. Суми № - Ж

Про внесення змін до 
Інформаційних карток 
адміністративних послуг

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні 
послуги», керуючись Положенням про Головне управління Держгеокадастру у 
Сумській області, затвердженим наказом Держгеокадастру від 21.05.2021 № 248, у 
зв’язку з укладенням Меморандуму у сфері надання адміністративних послуг з 
Ямпільською селищною радою Шосткинського району Сумської області від 
06.08.2021 та враховуючи лист Ямпільської селищної ради Шосткинського району 
Сумської області від 02.08.2021 № 18-4944/0/1-21,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інформаційних карток адміністративних послуг, які 
надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області через 
центри надання адміністративних послуг, затверджених наказом Головного 
управління Держгеокадастру у Сумській області від 21.07.2020 № 254 «Про 
затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, 
які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області» (зі 
змінами) (пункт 1.3.) та викласти їх у новій редакції, що додається.

2. Забезпечити розміщення зазначених у пункті 1 цього наказу Інформаційних 
карток адміністративних послуг:

- головному спеціалісту взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Ользі ГРЕЧЦІ 
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 Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області у службових приміщеннях на інформаційних 
стендах.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. начальника В’ячеслав ГОРОВИИ
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Додаток до наказу Головного управлінні 
Держгеокадастру у  Сумській област 
від Д /  Р а , ________2021 року№  ‘

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ 2 ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

У ФОРМІ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, 
ВІДОМОСТЯМИ ПРО РЕЧОВТ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ. ЇХ ОБТЯЖЕННЯ, 

ОДЕРЖАНИМИ В ПОРЯДКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ
ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

(назва адміністративної послуги)
Відділ №  1 Управління у Конотопському районі Головного управління ДержгеокадастЬу у

Сумській області
Відділ №  2 Управління у Конотопському районі Головного управління ДержгеокадастЬу у

Сумській області
Відділ № 3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадаст|ру у

Сумській області
Відділ № 1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
(найменування суб’єкта надання послуги)
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Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2.

№

Найменування центру
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

_______ звернення_________

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо реікиму 
роботи Центру надання 
адміністративних ш слуг

1.1.
Відділ «Центр з надання 

адміністративних послуг» 
виконавчого комітету 

Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
bilopillva-cnan@ukr.net: 

ЬНр:/Лзі1орі1Іуа-тегіа. eov.ua

Понеділок - Четвер: р:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:(|)0

1.2. і

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 
, Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спар mvkolaivka@ukr.net

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

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

: 15;
І;
:15;

00
17
00 .

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
БуринсЬкої міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

cnapburvn.rada@ukr.net; 
http://burvn-miskrada.gov.ua

15;Понеділок: 8:00-17 
Вівторок: 8:00-17:1 5; 
Середа: 8:00-20:0 3 
Четвер: 8:00-17:15; 

П'ятниця: 8:00-16:00; 
Субота: 8:00-13:3)

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
, КириківсЬкої селищної ради

І Ці[ ЦДГі і ' и

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57@ukr.net

Понеділок: 8:00-17:00; 
Вівторок: 8:00-17:(О; 
Середа: 8:00-20:0); 
Четвер: 8:00-17:00 

П'ятниця: 8:00-16:00.

1-5.

: Відділ «Центр надання 
«ідмініс іративних послуг» 

і 1 іВерикописарівської селищної
' ради

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

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

(05457)5-13-69
cnap.vpvsarivka@ukr.net

http://vpsr.gov.ua

Понеділок - П’ятниця: 
8:00- 17:00.

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

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

8пар gl@ukr.net; 
http://liluldiiv-rada.gov.ua/tsnap

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

П'ятниця-Субота: 8:00 -■ 16:00.

Г  З ■ 1 Б ;

:! І
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1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради
41400,Сумська обл., 

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

(05444)61-2-86; 
esman cnan/ffUikr.net;

Понеділок - Середа: 
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:( 
П’ятниця: 8:00-16

1
----------о_о

 
------------

- 
о

 о

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16; 
(05444)3-13-37 

cnaD bereza о(а(® ukr.net 
https;//berezivska-gromada. gov.ua/

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

П’ятниця: 8:00 -  16

:І5;
15;
Ю;
Я;
00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
cnaD konotop/Æukr.net; 

litt о : //racla. konotoD. or e/index. plm/h о

Понеділок: 8:00 -  Н 
Вівторок: 8:00 -  19 
Середа: 8:00 — 15:( 
Четвер: 8:00 -20:( 

П'ятниця - Субота: 8:00

|00;
00;
Ю;
)0;
- 15:00.me/2014-12-25-08-14-09

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

dubovyzovkafamkr.net; 
https:// dubovvzivska.rada.todav

Понеділок -  Четвер:
16.00; і

П'ятниця: 8:00-20

8.00-

00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

popivkarada(a)amail.com

Понеділок -  Середа: 
17.15;

Четвер : 8.00 - 20.( 
П'ятниця: 8:00-16:

8.00-

)0;
00

1.12.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Краснопільської селищної 

ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
cnap.krsnp/nktkr.net: 

http.7/rada.konotop.ora/index.php/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 
17.00;

П'ятниця: 8.00-16. 
Субота: 8.00-14.0

3.00-

)0;
0.

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropilskasrÆÈukr.net: 
httDs://mvropilsea-aromada. sov.ua/ 

vi ddil-centr-nadannya -

Понеділок -  Четвер: 
17.15;

П'ятниця: 8.00-Іб.(

8.Ö0-

Ю.
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administrativnih -poslua-10-35-32- 
28-12-2017/

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

k r о lr ada @ ukr. n et; 
httD://www.krolevets- 

miskrada. eov.ua /index.ohD/tsentr- 
nadann va-admin/3 89-tsnao

Понеділок: 8:00 - І' 
Вівторок:8:00 -17: 
Середа:8:00 - 20:( 
Четвер: 8:00 - 17: 

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

: 15; 
15; 
0;
5;
00;
)0.

І
i . i s |r

Відділ адміністративних 
послуг- управління «Центр 
Надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

htto://lebed vnrada.eov.ua

Понеділок: 8:00 -1' 
Вівторок:8:00 -20: 
Середа: 8:00 - 17: 
Четвер: 8:00 - 17: 

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

: 15; 
00; 
5;
5;
00;
00

ї

1 і.іб .

J І.

_ J i

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

htto://ldol-eromada. eov.ua

Понеділок: 9:00 -16 
Вівторок:9:00 -16: 
Середа: 9:00 - 16:1 
Четвер: 9:00 - 20:( 

П’ятниця: 9:00 - 16

:00;
ЗО;
0;
10;
:00.

: Й  
■ 1

1.17. I

’і t
І!-
1

Відділ «Центр надання 
і адміністративних послуг» 
1 виконавчого комітету 
і Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

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

http://svnivska-eromada.eov.ua

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

П’ятниця: 8:00 - 17

:00;
)0;
-0;
0;
00.

1.18.
[■
§
\u

l : ■ К

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vi lshcnao@ukr.net; 
https://vilshanska-eromada.aov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16

!:00 - 

00.

3

* 1 

\ A  и  I
к 1 1
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і||^-іЦе^тр надання 
зМ&ісфативних послуг 
штгаіШ^ші-крі селищної 

Наради

/ІСі ^’ні м: т , *__ і ___ ____________

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

ndr. cnaD@sm.aov.ua; 
http://nedrvaailiv. nedr-rr. ora. ua/cnap/

Понеділок - Середа: 
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:( 
П'ятниця: 8 :00- 16

:00 -

0;
:00.

[■і. ft. ! і
V і 1 
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(Центр надання 
йтиишїх послуг» 
®сел|Ццної ради

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

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

Понеділок - П'ятниця: 
17:00.

8:00-
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cnao-chunah@ukr.net

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

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

http://www.omvk.sm.ua/content/secti

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

Середа-Четвер: 8:00 — 
П’ятниця: 8:00 -1 6  

Субота: 8:00 -  16:(

: 15; 
00
17 15;

Іоп/32/235/

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг” 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chem-cna o@ukr.net

Понеділок - Вівторок: 
17-15;

Середа: 8-00 -  20-( 
Четвер: 8-00- 17- 

П’ятниця: 8-00 -  16

8-00 -  

)0,

І о .

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnaD-Diitivl@ukr.net

Понеділок: 8:00 -11 
Вівторок: 8:00- 17 
Середа: 8:00 -  20:( 
Четвер: 8:00- 17/ 

П'ятниця: 8:00- 16 ;(ІО.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спар nsloboda@ukr.net; 
httos://novoslobidska- 

2romada.20v.ua

Понеділок- П'ятниця: 
16:00.

3:00 -

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr@roirmv-vk. sov.ua; 

httD://romnv.osD-ua.info/?ch=2&fl 
=zavnvat

Понеділок: 8 :0 0 -1 ’ 
Вівторок: 8.00 -  20, 
Середа: 8:00 - 17:( 
Четвер: 8:00- 17:1 

П'ятниця: 8:00-16 
Субота: 8:00 -  15:(

:00;
00;
Ю;
0;
00;
)0.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rs@ukr.net; 

http://andrivashivska-2romada. aov.ua

Понеділок: 8:00-17 
Вівторок: 8:00 -  17 
Середа: 8:00 -  17: і 
Четвер: 8:00 -17:1 

П'ятниця: 8:00 -  16

:15;
15;
5;
5;
00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbuda2orsovet@email.com; 
httos ://sbmiskrada. aov. ua

Понеділок- П'ятниця: 
17:15.

8:00-

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

смт. Зноб-Новгородськ 
вул. 30 років Перемоги, 9; 

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

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

Середа:- П'ятниця: 8.00

: 15;
00;
- 16:15.
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https://zn-otg.gov.ua/viddil-z- 
juridichn ih-pitan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-15-26-34-30-10-2017/

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

,srda.cnap@sm. gov.ua; 
http://sumv.sm.gov.ua/index.php/uk/ 

prior it eti/regional-komitet

0 0 -Понеділок-Середа: 9 
17:15;

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

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnap@smr.gov.ua: 
http://cnap.gov.ua/

Понеділок, Середа: 8|:00 -  
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 -20:00;
П'ятниця: 8:00 -16:30; 

_____Субота: 8:00 -14:С0.

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlva@ukr.net; 
http://bilozirska. gromada.org.ua/cnap 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

Середа: 8:00 -  20:30 
Четвер - П’ятниця: : р.ОО - 

17.00.

J.32.
Відділ центр надання 

і адміністративних послуг 
Тростянсцької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnap@,ukr.net: 
www.trostvanets-miskrada.gov.ua

Понеді лок-Вівтор ок: 
17:15 

Середа: 8:00 -  20: 
Четвер: 8:00-17 

П'ятниця: 8:00 К

8:00-

30;
15;
:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnap@sm. gov.ua; 
http://shostka-

rada.gov, иа/government/ departament 
s/centr nadannva adm n strativnih 

poslug m sta shostkal/

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

1.34.
«Центр надання 

'‘'адміністративних послуг» 
-Ямшльськоі селищної ради

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

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

cnap.ympolrada@ukr.net;

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

і -І 1 . s ilsca
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1 1 Ж Щ  Закрни України Стаття .38 Закону України «Про Державний земельниі 

Закон України «Про державну реєстрацію речових пр 
нерухоме майно та їх обтяжень»
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Пункти 166, 167, 167і, 168, 171, 177і Порядк 
Державного земельного кадастру, затвердженого п 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміні 
послуг органів виконавчої влади через центрі 
адміністративних послуг»

у ведення 
остановок» 
051
16 травня 
‘тративних 
[ надання

1 j't .«*■ л с ''.'bi". •' ■.
6 /  фен гральних оріанів виконавчої
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влади

: 7- Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

і 8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земе 
кадастру

ііьного

: 9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного земе 
кадастру за формою, встановленою Порядком в 
Державного земельного кадастру, затвердженим поста 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. У 
(форма заяви додається)’1'
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання в; 
Державного земельного кадастру про земельну ділян* 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору (ви 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти ві, 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заяі 
особою)

іьного
ЇДЄННЯ
новою 
! 1051

гагу з 
У (або 
есення

ї імені 
шиком

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

Заява про надання відомостей з Державного з 
кадастру у паперовій формі з доданими документами 
заявником або уповноваженою ним особою особ 
надсилається рекомендованим листом з описом вкл 
повідомленням про вручення або в електрони 
надсилається через Публічну кадастрову карту аб 
державний портал адміністративних послуг, у тому ч 
інтегровану з ніш інформаційну систему Держгеї 
представлену у формі Інтернет-сторінки.
У разі подання заяви органом державної влади, 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються 
надання відповідної інформації з посиланням на норр 
яка передбачає право відповідного органу запитуї 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якої 
потреба в отриманні інформації. Така заява розтли 
позачерговому порядку.

гме
под
ИСІ
аде 
їй 
з і  
ирл 
жа,

Р
г

.іу
ват 
о в 
[Дає

льного
їається
0 або 
ння та
формі

"диний
1 через 
застру,

зганом 
дстави 
ткону, 
а таку 
ишшіа 
ться у

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Послуга платна

У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата
Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний 
стаття 34 Закону України «Про державну реєстрації 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

кадастр», 
о речових

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

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,05 розміру про. 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого закі 
січня календарного року, в якому надається 
адміністративна послуга (у випадку звернення 
виконавчої влади та органів місцевого самовряд 
безоплатно).
За надання витягу з Державного земельного кад 

земельну ділянку, що містить відомості Державної 
речових прав на нерухоме майно, додатково сі 
адміністративний збір за надання інформації з цьої 
відповідно до Закону України «Про державну і 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
За отримання інформації з Державного реєс 

справляється адміністративний збір у такому розмірі: 
0,025 прожиткового мінімуму для працездатнії 

отримання інформації в паперовій формі;
0,0125 прожиткового мінімуму для працездатні 

отримання інформації в електронній формі; 
Адміністративний збір справляється у відповідному 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, вста

литкового 
іном на 1 
іідловідна 

органів 
ування -

істру про 
о реєстру 
шанується 
т> реєстру 
зеєстрацію

тру прав

х осіб -

їх осіб -

розмірі від 
новленого
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законом на 1 січня календарного року, та округлюється до 
найближчих 10 гривень.
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 

перерахування коштів через банки та/або відділення плитового 
зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення 
або квитанція з відміткою банку чи відділення плитового 
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 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи т і 
коштів в Україні».____________________________

кадастру
засобів
переказ

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.
У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 
кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку у формі електронного документа або 
мотивована відмова в наданні такого документа видаються в 
режимі реального часу за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру._________________

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

т

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, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу)*"1) та/або 
не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не 
відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
з відомостями про речові права на земельну ділі нку, їх 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або 
повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру

Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається пощтою на 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за Власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) зіявника 
відомості з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі елект] іонного 
документа технічними засобами телекомунікації!

Примітка
(і" !

ї7і .
,к" 1 л  ї

*Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру наведені у додатку до Типової інформаційної кг ртки 
адміністративної послуги
**до 31 грудня 2021 р.___________________________



Додаток
до інформаційної картки адміністративної 
послуги з надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку з відомостями про річові 
права на земельну ділянку, їх обтяження, 
одержаними в порядку інформаційної 
взаємодії з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно

(особа, уповноважена надавати відомості 

з Державного земельного кадастру)

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

найменування юридичної особи)

(податковий номер/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, ЩО ПОСВІДЧУЄ особу, 

яка звернулася із заявою 

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

документа, що посвідчує повноваження діяти

від імені особи)

(місце проживання фі зичної особи і 

місцезнаходження юридичної особи) 

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Д ерж авного 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 
0  земельну ділянку з:

0  відомостями про речові права на земельну ділянку, їх 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

□ усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну

і ^ ' ^ т / Ч Л Л  У Ч 1* > ■ ЛІС Ч  і
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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, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
□ витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
Р 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 оціночно 
діяльності відповідно до статті і 
Закону України “Про оцінку 
земель”;

нотаріуса

ї

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

Податковий номер / серія та номер паспорта 
фізичноїособи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

М ісце 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 

і місц^огр,самоврядування запитувати таку 
! ^ ф о ^ а й М .д  також реквізити справи, у зв ’язку з 
іф р кш ш и їр р . потреба в отриманні інформації
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; '.Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

кід окф стп $ :;: , І
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Даці про ізеімрльну ділянку

МіірцЄ розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)



Дані про інший об’єкт Державного земельного 
кадастру, стосовно якого запитуються відомості

Відомості про документ таУабо витяг з документа Державного земельного кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

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

До заяви/запиту додаються:

□ копія документа, що посвідчує 
особу;
□ 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 земельно 
кадастру.

то

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченс|ї копії 
прошу надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:

□ в іншій ф орм і________________

Підпис заявника

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

І '
Дата реєстрації заяви

І
Прізвище, ім’я та по батькові особі 
уповноваженої надавати відомості 
Державного земельного кадастру

і,
3

МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої нада
відомості з Державного земельного 
кадастру

вати

Дата подання заяви

71/ОМ 3-21 від 1 .08.202"

МП



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

У ФОРМІ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З
УСІМА ВІДОМОСТЯМИ. ВНЕСЕНИМИ ДО ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ. КРІМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО

РЕЧОВІ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ. ШО ВИНИКЛИ ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2013 Р.
(назва адміністративної послуги)

Відділ №  1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління у Конотопському районі Головного управління Д ерж геокадалру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління у Конотопському районі Головного управління Д ерж геокадалру у
Сумській області

Відділ № 4 Управління у Конотопському районі Головного управління Д ерж геокадалру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадас'гру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у 
і ; Сумській області
Вщ$іл №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у 

"» Сумській області
Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  З У правління у м. Сумах та Сумському районі Г оловного управління 

, і ' Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
' , Держгеокадастру у Сумській області

[ Відділ № І Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокада: 
і У Сумській області
і Відділ №(!2;Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у 
І т-!’ Сумській області
, Відділ №  '3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у 
; Сумській області

Відділ № 4  Управління у  Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у 
І 1 Сумській області
і і і;1 ! і і ; (найменування суб'єкта надання послуги)

к  1

’І І І  7

:труу

Інформація про центр надання адміністративної послуги

2. 3.
• І Найменування центру 
І М  . і’ 'і надання

прртивнод поелуги, в 
“ ‘■і*ЯКОМУ _________

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошта, веб-сайт 
_______ Центру надання_______

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

, : ■: і: і
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здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

адміністративних послуг

J

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
bilopillva-cnanrffiu kr.net; 

hun://bi lopillva-rneria.gov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16

8:00-

00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спар mvkolaivkara/ukr.net

Понеділок: 8:15-1 
Вівторок: 8:00-2С 

Середа-Четвер: 8:15 
П’ятниця: 8:00-1«

7:15;
:00;
-17:15;
:00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

cnanbiirvn.radafiTikr.net: 
http://burvn-miskrada. aov.ua

Понеділок: 8:00- 
Вівторок: 8:00-17 
Середа: 8:00-20: 
Четвер: 8:00-11: 

П'ятниця: 8:00-16 
Субота: 8:00-13

7:15; 
: 15; 
00; 
15; 
:00; 
зо

і:
і;
і
j ■

1.4

j

j
І

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57(a).ukr.net

Понеділок: 8:00ь1 
Вівторок: 8:00-17 
Середа: 8:00-20: 
Четвер: 8:00-17: 

П'ятниця: 8:00-|16

7:00;
:00;
00;
00;
:00.

І}

іг
j

1.5.
!

j

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
спар, vp vsarivkarSukr.net 

http://vpsr.gov діа

Понеділок - Г 
8:00- 17

'ятниця:
:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap glfarukr.net; 
http:/Лііикітіv-rada. gov. ua/tsnap

Понеділок: 8:0 
Вівторок: 8:0С 
Середа: 8:00 
Четвер: 8:00 

П'ятниця-Субота:

Ю -  17:15;
-  17:15;
- 20:00;
- 17:15; 
8:00-16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnapfarukr.net;

Понеділок - Сеї 
17:13 

Четвер: 8:00| 
П'ятниця: 8:0С

>еда: 8:00 -

-  20:00; 
1-16:00.

І Ї 'Л ЇР - .Г І  ;.КАЯ\'.."Р '- У ' . ,-fvK Г С il
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1 . 8 .
Центр надання 

адміністративних послуг 
Берегівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

cnaD bereza ota@nkr.net 
https;//berezivska-gromada. gov.ua/

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  1 
Середа: 8:00 -  20 
Четвер: 8:00 - 17 

П'ятниця: 8:00- 1

7:15;
7:15;
:00;
15;

6:00.

1 . 9 .
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

http://rada.konotop.ora/index.php/lro 
те/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  1  
Середа: 8:00 -  1 
Четвер: 8:00 -  20 

П'ятниця - Субота: 8:0

5:00;
9:00;
:00;
:00;
0 -  15:00.

1 . 1 0 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

41656, Сумська обл., 
К онотопський р-н, с. Сім’янівка, 

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

dubovvzovkafi), ukr.net; 
https:// dubovvzivska.rada. todav

Понеділок -  Четвер 
16.00;

П'ятниця: 8:00-2і

8.00-

1:00

1  , ■
1  Ч  •1  'І

:  ;  і  ;  
i n . ;

і|:'||®ідділ-ЦенТр надання 
■  |  ішиіністративних послуг 

Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

popi vkarada (а) шпа il. com

Понеділок -  Середа 
17.15;

Четвер :  8.00-20 
П'ятниця: 8:00-1<

8.00-

00;
v00

1 . 1 2 .

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
спар, krsnpfi) ukr.net: 

http://rada.konotop.or2/mdex.phD/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер 
17.00;

П'ятниця: 8.00-16 
Субота: 8.00-14.

8.00-

.00;
00.

S  і

m  i ? j

- f i ' r  5( i s  i ,  s1 Ж  і . >f

11 іі '

S i

і Ь ,

Ц
і

і

i l l

і '  ’ я  *
» O i l  іі ; -  Цейтр надання 
Штстративних послуг 
Йгпльської сільської ради
і И  У ? 1 'f t д

І Ш ......____________

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropilskasr@ukr.net; 
https://mvropilsca-aromada.aov.ua/ 

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

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер 
17.15;

П’ятниця: 8.00-16

В.00 - 

>.00.

1 1

ГГТЇ1
,1 і .,

1 4 . H ,
У ’

--- F-l'-'l ■■

'Ні1;? ;Центр надання 
йбйаіпістративних послуг 

/виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

Понеділок: 8:00 -1 
Вівторок:8:00 -Г  
Середа:8:00 - 20 
Четвер: 8:00 - 17

7:15;
М5;

O b ;
:15;

I' . Л

111 і

mailto:ota@nkr.net
mailto:konotop@ukr.net
http://rada.konotop.ora/index.php/lro
http://rada.konotop.or2/mdex.phD/ho
mailto:miropilskasr@ukr.net
https://mvropilsca-aromada.aov.ua/


krolrada@ukr.net; 
http://www.krolevets- 

miskrada.eov.ua /index.Dho/tsentr- 
nadannva-admin/389-tsnap

П’ятниця:8:00 - 1 
Субота; 8:00 - В

6:С0;
:00.

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-і 9-26; 
lebedvn-admin@ukr.net; 

httD://lebedvnrada.aov.ua

Понеділок; 8:00 - 
Вівторок:8:00 -2 
Середа: 8:00 - Г 
Четвер: 8:00 - Г 

П’ятниия:8:00 - і 
Субота: 8:00 -1

17 15; 
0:00; 
7; 15; 
М 5; 
6:00; 
5:00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
cnan.ldol ©ukr.net; 

http: //Idol - gromada. go v. їй

Понеділок: 9:00 - 
Вівторок:9:00 -1 
Середа: 9:00 - 1( 
Четвер: 9:00 - 2( 

П’ятниця: 9:00 -

16:00;
6:30;
5:30;
) 00; 
5:00.

і. 1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

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

http://svni vska-sromada. eov.ua

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00 -1 
Середа: 8:00 - 2( 
Четвер: 8:00 - Г 

П’ятниця: 8:00 -

:7:00;
7:00;
1:00;
200;
7:00.

1.18.

і
і!
І

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnap@ukr.net; 
https://vilshanska-gromada.gov.ua

Понеділок - Четве 
17:15;

П’ятниця; 8:00 -

і; 8:00 - 

16:00.

і
Іі

! 1.19.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Недригайлівської селищної 

ради

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

ndr.cnap@sm.gov.ua; 
http;//nedrvaailiv. nedr-rr. ore. ua/cnap/

Понеділок - Середа 
17:15;

Четвер: 8:00 -  2і 
П'ятниця: 8:00--

: 8:00 -

3:00;
16:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

спар- chupah@ukr. net

Понеділок - П'ятниц 
17:00.

я: 8:00-

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr oklitvrka@ukr.net; 

http://www.omvk. sm. ua/content/secti

Понеділок; 8; ОС -  
Вівторок: 8:00-1 

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

Субота: 8:00 -1

17:15;
>0:00;
-17:15;

16:00;
6:00.

П '.Vi] V
71/0 / 13-21 b i/ і 1 І .С 8 .Р 02

П  l ! ! ! l l l

mailto:krolrada@ukr.net
http://www.krolevets-miskrada.eov.ua
http://www.krolevets-miskrada.eov.ua
mailto:lebedvn-admin@ukr.net
mailto:sunivka.cnao@ukr.net
http://svni
mailto:vilshcnap@ukr.net
https://vilshanska-gromada.gov.ua
mailto:ndr.cnap@sm.gov.ua
mailto:oklitvrka@ukr.net
http://www.omvk
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оп/32/235/

1.22.

і

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chem-cnap®ukr.net

Понеділок - Вівтор 
17-15;

Середа: 8-00 - : 
Четвер: 8-00 -  

П’ятниця: 8-00 -

ж: 8-00 -

0-00;
7-15;
16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnap-DutivifSukr.net

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8 :00-і 
Четвер: 8:00 -  і 

П'ятниця: 8:00 -

17:15;
17:15;
0:00;
7:15;
16:00.

1.24.

j •

Відділ «Центр надання 
адмшістративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

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

eromada. eov.ua

Понеділок- П'ятниі 
16:00.

ія: 8:00 -

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr@romnv-vk. sov.ua; 

http://roirmv.osD-iia.info/?ch=2&fl 
=zavnvat

Понеділок: 8:00- 
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8:00 -  і 
Четвер: 8:00 -  1 

П'ятниця: 8:00 — 
Субота: 8:00 -

17:00;
20:00;
7:00;
7:00;
16:00;
5:00.

, і Y 
1.26.1

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяіпівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rs@ukr.net; 

http://an drivashivska-eromada.sov.ua

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8:00 -  і 
Четвер: 8:00 -  ] 

П'ятниця: 8:00 -

17:15;
17:15;
7:15;
7:15;
16:00.

: : ' ■  №  •1.27.

" S i  ■ I I

; Відділ «Центр надання 
І]1 адміністративних послуг» 
[. ■ Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbudaeorsovet@amail.com; 
https://sbmiskra da. aov.ua

Понеділок- П'ятниі 
17:15.

;я: 8:00 -

j $[ і
І 2# .  '
і ■!>

І ;

ї ї  ' і !

Відділ «Центр надання 
і адміністративних послуг»

Ті виконавчого комітету Зноб- 
ІІовгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

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

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

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00- 

Середа:- П'ятниця: 8

16:15;
20:00;
)0- 16:15.

/ - |І .2 9 і |г |  і
' Свіітор «(Територіальний 

М 1 під^рвдш Відділу «Центр 
Ш ііадйніїя адміністративних

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

srda.cnap@sm.aov.ua:

Пон еділ ок-С ер еда 
17:15;

Четвер: 9:00-2

9:00-

0:00;

1  ' І  І 
§ 1

» " • Т ї

І  і |  "  ' ’ЦІ, і , -ї і з і ел і :

mailto:nsloboda@ukr.net
https://novoslobidska-eromada
https://novoslobidska-eromada
http://roirmv.osD-iia.info/?ch=2&fl
mailto:andrivushivka.rs@ukr.net
http://an
mailto:sbudaeorsovet@amail.com
https://sbmiskra
mailto:04391279@mail.eov.ua
https://zn-ots.eov.ua/viddil-z-iuridichn
https://zn-ots.eov.ua/viddil-z-iuridichn
mailto:srda.cnap@sm.aov.ua


послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

htttr./7sumv.sm.aov.ua/index.php/uk/
prioriteti/regional-komitet

П’ятниця: 9:00 -1 5:15.

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnapi@smr. aov. ua: 
http://cnao.eov.ua/

Понеділок, Середа: 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:0 
П'ятниця: 8:00 -1( 
Субота: 8:00-14

8:00 -

0 (-20:00; 
і: 30;
СО.

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlvafi/ukr.net; 
http://bilozirska.eromada.ore.ua/cnap 

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

Понеділок - Вівторої
17.00;

Середа: 8:00 -2 (
Четвер - П’ятниця: 

17.00.

с: 8.00 -

):00
8.00-

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnap(2>.ukr.net; 
www.trostvanets-miskrada.gov.ua

Понеділок-Вівторок
17:15;

Середа: 8:00 -  20 
Четвер: 8:00 -1 7  

П'ятниця: 8:00 -  1

8:00-

:00;
: 15; 
6:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnanfi.jsm. eov.ua: 
http://shostka-

rada. eov. ua/eovernment/departament 
s/centr nadannva adm n strativnih 

poslue m sta shostkal/

Вівторок-Четвер: 9:0 і 
П'ятниця: 8:30 -  1 
Субота: 8:30 -1

1- 16:00; 
5:30;
:30.

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

спар, vmpolrada fiiukr.net: 
http: /7 sromada. org.ua/eromada/yamp 

il.sca

Понеділок-Четвер: 8:0 
П'ятниця: 8:00-1

0 -  17:15; 
6:00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельншї кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 167і, 168, 171, 177' Порядк 
Державного земельного кадастру, затвердженого л 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміні 
послуг органів виконавчої влади через центрі 
адміністративних послуг»

у ведення 
остановок) 
051
16 травня 
тративних 

надання

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 надання відомостей з Державного 
кадастру

земельного

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання

1. Заява про надання відомостей з Державного 
кадастру за формою, встановленою Порядком

земельного
ведення

. г м . і к  <а :п . 1 , - - v  ' t ; - г : я  
71 /О'13-21 від 1 i.fS 207"

http://cnao.eov.ua/
http://bilozirska.eromada.ore.ua/cnap
http://www.trostvanets-miskrada.gov.ua
http://shostka-


адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

Державного земельного кадастру, затвердженим псі 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р, 
(форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з наданні 
Державного земельного кадастру про земельну дішр 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення !
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти
заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
особою)______________________________________

становою 
№ 1051

витягу з 
нку (або 
внесення 
*)■
від імені 

заявником

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 
заявником або уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та 
повідомленням про вручення або в електроннії 
надсилається через Публічну кадастрову карту або 
державний портал адміністративних послуг, у тому чи 
інтегровану з ним інформаційну систему Держгеск 
представлену у формі Інтернет-сторінки.
У разі подання заяви органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави 
надання відповідної інформації з посиланням на норк у закону, 
яка передбачає право відповідного органу запитуїати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла 
потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у 
позачерговому порядку.

формі 
Єдиний 

:слі через 
адастру,

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 

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

1112 та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,05 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого заксном 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 спліту збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення 
**)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимег 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 платіжнтх засобів 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні»._____________________________

Розрахунковий рахунок для внесення
Щ ь плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надасть« центром 
надання адміністративних послуг, який надає адміністративну 
послугу______________________________________

ок надання адміністративної 
., , послуги

овідному
равління

В день реєстрації відповідної заяви у відй 
структурному підрозділі Головного У І]
Держгеокадастру у Сумській області.
У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 
кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку у формі електронного документа або 
мотивована відмова в наданні такого документа видаються в 
режимі реального часу за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру._______________



; і з . Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні зан 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного зем 
кадастру звернулася неналежна особа (право на от] 
витягу з Державного земельного кадастру про земельну 
надано органам державної влади, органам мі 
самоврядування для здійснення своїх повноважень, визі 
законом; фізичним та юридичним особам, за ум 
ідентифікації з використанням кваліфікованого елект 
підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації
3. Документи подані не в повному обсязі (від< 
документа, що підтверджує повноваження діяти в і, 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплат} 
з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу)*’'' 
не відповідають вимогам, встановленим законом (з 
відповідає встановленій формі)

игувані

єдиного 
>і імання 
ділянку 
сцевого 
тічених 
ови їх 
зонного 
особи), 
сутність 
ї; імені 

послуг 
) та/або 
ява не

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
зусіма відомостями, внесеними до Поземельної кнш 
відомостей про речові права на земельну ділянку, що і 
після 1 січня 2013 р. або повідомлення про відмову у 
відомостей з Державного земельного кадастру

ділянку 
и, крім 
шникли 
наданні

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг з 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається пог 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) з 
відомості з Державного земельного кадастру про : < 
ділянку або мотивована відмова у наданні таких відоме 
бажанням заявника видаються також у формі елект 
документа технічними засобами телекомунікацій.

аявнику 
ітою на

власним 
аявника 
їмельну 
ютей за
[ІОННОГО

16. Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державного зем< 
кадастру наведена у додатку до Типової інформаційної к 
адміністративної послуги 
**до 31 грудня 2021 р.

ЇЛЬНОГО
артки



Додаток
до Інформаційної картки адміністративної 
послуги з надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку з усіма відомостями, 
внесеними до Поземельної книги, крім 
відомостей про речові права на земельну 
ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

(особа, уповноважена надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

(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)

; ' (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)

(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:

і ' Ш витяґ з Державного 
'! земельного кадастру

, ,, т -
. про: □ межі державного кордону України

□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель 
ІЗ земельну ділянку з:

□ відомостями про речові права на земельну ділянку, їх 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

0  усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки



□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання 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);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 
цільового призначення (використання);

У

□ 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 оціночно 
діяльності відповідно до статті 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;

нотаріуса

ї
5

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, 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 виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про о б ’єкт Державного 
відомості:

земельного кадастру, стосовно якого запитуються

Дані про земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об’єкт Державного земельного

і'-; г --п.. к/-Д\'
7 •/•>"! 3-21 в ід

г іп і
13 20?:

ш



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 
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;

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

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

□ в іншій ф орм і________________

Підпис заявника

МП (за наявності)

7 -'-У З
•! ! ' 1 І

</■ ь  
1 Є;

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_____________________________



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

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

(назва адміністративної послуги)

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

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо ре 
роботи Центру над 
адміністративних п

я яму
ання
о:луг

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443)9-12-95; 
bilomllya-cnao@ukr.net; 

1іЦр://Ьі1орі11уа-тегіа. gov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16

3:00-

00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спар mvkolaivka@ukr.net

Понеділок: 8:15-1 
Вівторок: 8:00-20 

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

7:15;
00;
17:15;
00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Бурятської міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

cnaDburvn.radaffiukr.net; 
http://burvn-miskrada.aov.ua

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

П'ятниця: 8:00-16 
Субота; 8;00-13:

7:15;
15;

30;
15;
00;
зо

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57@ukr.net

Понеділок; 8:00-Г 
Вівторок: 8:00-Гг 
Середа: 8:00-20: 
Четвер: 8:00-17:( 

П'ятниця: 8:00-15

7:00;
00;
30;
)0;
00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69
cnan.vpvsarivkaffiukr.net

http://vpsr.gov.ua

Понеділок - П’ят НІ 
8:00- 17:00.

щя:

'^ггк'члдц; о;і
71/0/13-21 від 1 і .13.20/:''

mailto:bilomllya-cnao@ukr.net
mailto:mvkolaivka@ukr.net
http://burvn-miskrada.aov.ua
mailto:ksr.57@ukr.net
http://vpsr.gov.ua


1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap gl@ukr.net; 
http://hlukhiv-rada. gov.ua/tsnap

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

П'ятниця-Субота: 8:00- 16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради
41400,Сумська обл., 

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

(05444)61-2-86;
esraan cnap@ukr.net;

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza otg@ukr.net 
https;//berezi vska-gromada .gov.ua/

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

І

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

lit to: //ra da .konotop. ora/index. php/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

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

П'ятниця - Субота: 8:00 -  15:00.

їло . :
'її і '

ї
■" 4"А. ,
*! і : ■
. ,Ь .
І ■■ -ъЛ

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

.Г;, виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

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

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця; 8:00-20:00

<м ; і
л»1 < j $ jir і** я
11 11' ч J ’

ЇЙ !
fuj;

,, Е^іддш-Цсіпр надання 
; ад&і 1 іістріти в них послуг 
!;■ Нотівськоі сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Полівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

popivkarada@amail.com

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17.15;

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

Х іІ> й  і
.Центр надання 

|,іік адміністративних послуг
42400, Сумська обл., 

Сумський р-н.,
Понеділок -  Четвер: 8.00 - 

17.00;

:|н№
і II '• і!

4  . ' і І '  . іГіІПІІШПи ! І і д ;

mailto:gl@ukr.net
http://hlukhiv-rada
mailto:cnap@ukr.net
mailto:otg@ukr.net
mailto:konotop@ukr.net
mailto:dubovvzovka@ukr.net
mailto:popivkarada@amail.com


-

Краснопільської селищної 
ради

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06;
cnao .krsnnff/iukr.net: 

httn://rada.konoton.org/index.Dhn/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

П'ятниця: 8.00-16.С 
Субота: 8.00-14.ОС

0
.

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

mir onilska srf?()u kr. net; 
https://mvropilsca-aromada.aov.ua/ 

viddi l-centr-nadannva- 
administrativnih -poslug-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: 8 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.0

.30-

0.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

krolradai® ukr.net: 
htnx//www.krolevets- 

miskrada. gov.ua /index, php/tsentr- 
nadannva-admin/3 89-tsnap

Понеділок: 8:00 -17: 
Вівторок: 8:00 -17:1 
Середа:8:00 - 20:0' 
Четвер: 8:00 - 17:1 

П’ятниця:8:00 - 16:( 
Субота: 8:00 -14:0

/5;

];
;
0;
).

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

httD://lebed vnrada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -17: 
Вівторок:8:00 -20:0 
Середа: 8:00 - 17:1 
Четвер: 8:00 - 17:1 

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

15;
0;
і;
і;
>0;
0

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

http://ldol-aromada.aov.ua

Понеділок: 9:00-16 
Вівторок:9:00 -16/ 
Середа: 9:00 - 16:2 
Четвер: 9:00 - 20:( 

П’ятниця: 9:00 - 16

00;
0;
0;
0;
00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
sunivka .cnapfiiukr.net: 

http://svnivska-eromada.aov.ua

Понеділок: 8:00 -17 
Вівторок: 8:00 -17:С 
Середа: 8:00 - 20:0 
Четвер: 8:00 -17:0 

П’ятниця: 8:00 - 17:

00;
0;
0;
0;
00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnapfffiukr.net;

Понеділок - Четвер: 8 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 15:

:00 - 

00.

і’, п^-п  > Л.'!;
7' / ,У'з~/ і  ві/і г . п ? о ;

https://mvropilsca-aromada.aov.ua/
http://www.krolevets-miskrada
http://www.krolevets-miskrada
http://ldol-aromada.aov.ua
http://svnivska-eromada.aov.ua


https://vilshanska-eromada.eov.ua

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnap67sm.gov.ua; 
httD://nedrveailiv.nedr-rr.ore.ua/cnaD/

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnan-clnmah67ukr.net

Понеділок - П'ятниця: 8:00 — 
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr okhtvrka6hikr.net; 

httn: //\vw\v. omvk. sm.ua/ con tent/secti

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

Середа-Четвер: 8:00 -17:15; 
П’ятниця: 8:00 -  16.00; 

Субота: 8:00 -  16:00.on/32/235/

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг” 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

ch ein-cnapfi)ukr. net

Понеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15;

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

П’ятниця: 8-00- 16-00.

'іі'" 1 

ї ї 3-ЩЩ
' ?

У: ■■ ■

„ ^Управління «Центр надання 
, адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
( Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnap-putivl6hikr.net

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

П'ятниця: 8 :00- 1$:00.

1.24.

j '[ л 1

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

фу

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

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

спар nsloboda67ukr.net: 
https://novoslobidska- 

gromada.eov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

r:1

j;

І
,25. ‘

1
j

4 ,
> Іі‘7 Ценз р надання 
і/. адміністративних послуг 
1 1 міста Ромни

|Н |  1 Цецгр надання

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

(05448)5-29-15; 
reestr67romnv-vk. ео v. ua; 

http: //romn v. oso-ua. info/?ch=2&fl 
=zavnvat

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

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

1
m

■ r 5 jj :

МІйЬднішстративних послуг 
^іещгфіяшівської сільської ради 
Ір а н с ь к о го  району Сумської

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8; 

(05448) 9-34-36; 
andnvushivka.rs6hikr.net;

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

, "-П </■:], >
7 ' / г  з ; і б  ̂ і

https://vilshanska-eromada.eov.ua
https://novoslobidska-gromada.eov.ua
https://novoslobidska-gromada.eov.ua


області htto://andrivashivska-2romada. sov.ua П'ятниця: 8:00- 16:00.

1.27.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbudasorsovetiffismail.com: 
httDs://sbmiskrada. Bov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8 
17:15.

DO-

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

смт. Зноб-Новгородськ 
вул. 30 років Перемоги, 9; 

096 762 95 74;
04391279(o>mail. gov.ua; 

https://zn-ots.20v.ua/viddil-z- 
iuridichn ih-pitan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-15-26-34-30-10-2017/

Понеділок: 8:00 - 16: 
Вівторок: 8:00 -  20:0 

Середа:- П'ятниця: 8:00 -

5;
);
16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

srda.cnapfi/sm.sov.ua; 
http://sumv.sm.gov.ua/index.php/uk/' 

prioriteti/regional-komitet

Понеділок-Середа: 9:0 
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00 
П'ятниця: 9:00- 16:1

0 -

5.

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnap®,smr. sov.ua; 
http://cnao. sov.ua/

Понеділок, Середа: 8:( 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 - 
П'ятниця: 8:00 -16:0 
Субота: 8:00 -14:00

Ю-

!0:00;
);

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар borom 1 va/7ukr.net; 
http://bilozirska.sromada.orB.ua/cnap 

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

Понеділок - Вівторок: 1 
17.00;

Середа: 8:00 -  20:0і 
Четвер - П’ятниця: : 8 

17.00.

.00-

)
00-

132.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnapf® ukr.net; 
www.trostvanets-miskrada.20v.ua

Понеділок-Вівторок: 8 
17:15;

Середа: 8:00 -  20:0і 
Четвер: 8:00-17:1: 

П'ятниця: 8:00- 16:<

§ і

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnaDiSsm.2ov.ua; 
http://shostka-

rada.2ov.ua/sovernment/deoartament 
s/centr nadannva adm n strativnih

Вівторок-Четвер: 9:00 - 
П'ятниця: 8 :30- 15: 
Субота: 8:30 -  15:3

16:00;
10;
3.

poslus m sta shostkal/

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

бульвар Ювілейний, 1;

Понеділок-Четвер: 8:00 
П'ятниця: 8:00- 16:(

17:15;
зо.

7!/0'13-?1 від 1I.C3.20--

https://zn-ots.20v.ua/viddil-z-iuridichn
https://zn-ots.20v.ua/viddil-z-iuridichn
http://sumv.sm.gov.ua/index.php/uk/'
http://cnao
http://bilozirska.sromada.orB.ua/cnap
http://www.trostvanets-miskrada.20v.ua
http://shostka-


(05456) 2-19-72;
спао. упшоІгасІаїаНлкг .неї: 

Нио://'аготас1а.оге.иа/стотаба/уапш 
і Пса

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 173, 177 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

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з 
кадастру

Державного земельного

9.

•І;':,

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. Порядокіта спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної 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 Публічну кадастрову карту або Єдиний 
державний портал адміністративних послуг, у тому числі через 
інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, 
представлену у формі Інтернет-сторінки.
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.

| |  ; Шатнісз ь (безоплатність) надання
; '̂ *1 адрініфративної послуги

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

У разі платності:
Нормативно-правові акти, на підставі 

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

І і Розмір та порядок внесення плати 
’ '"•"'чиііггративного збору) за платну

Розмір плати за надання послуги -  0,06 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого і законом

</1' 
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адміністративну послугу на 1 січня календарного року, в якому надається відп 
адміністративна послуга
Оплата послуги здійснюється шляхом попере 
перерахування коштів через банки та/або відділення пош
зв ’язку; підтвердж енням  оплати послуги є  платіжне дор  
або квитанція з відміткою банку чи відділення пош 
зв’язку (або інформація (реквізити платежу) про сплату 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом зве

Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону > 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата пос 
надання відомостей з Державного земельного ка 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи та г 
коштів в Україні»

овідна

І [НЬОГО 
свого

;чення
"ОВОГО
збору
нення

країни

луг за 
цастру 
асобів 
ереказ

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається ц 
надання адміністративних послуг, який надає адміністр
послугу

:нтром
ітивну

12. Строк надання адміністративної 
послуги

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

аяви у 
її

13.

| .

Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні заго 
відомості

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

3. Документи подані не в повному обсязі (відс 
документа, що підтверджує повноваження діяти вії 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату 
з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу)**) 
не відповідають вимогам, встановленим законом (за 
відповідає встановленій формі)

тувані

льного
імання
межах
надано
ування

угність 
імені 

послуг 
та/або 

ява не

І4 . Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про землі в 
території адміністративно-територіальних одиниць 
повідомлення про відмову у наданні відомостей з Деря 
земельного кадастру

межах
або

авного

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг зг 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається пош 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за е 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) зі 
відомості з Державного земельного кадастру про землі і 
території адміністративно-територіальних одиниці 
мотивована відмова у наданні таких відомостей за ба 
заявника видаються також у формі електронного доі 
засобами телекомунікаційного зв'язку.

явнику 
гою на

ласним
явника
межах

або
канням
умента

16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Дер) 
земельного кадастру наведена у додатку до Інфорь 
картки адміністративної послуги 
**до31 грудня 2021 р.

савного
аційної

ач .ч ч г и  к / д ч ч  г -ч  ч

7 і /0'і з-; 1 і ’, ( з.?о;



зо

Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про 
землі в межах адміністративно- 
територіальних одиниць

(особа, уповноважена надавати відомості 

з Державного земельного кадастру)

(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)

(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)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Д ерж авного 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 з:
і □ відомостями про речові права на земельну ділянку, їх

обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
; з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
! ; □ усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги,
■ крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що
; виникли після 1 січня 2013 р.

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

містить узагальнену іїіформацію про землі (території);

і!
лї
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□ викопіювання 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);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 
цільового призначення (використання);
□ довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі.

У

Відомості
про:

власника / користувача земельної 
ділянки або уповноважену ним 
особу;

спадкоємця/ правонаступника (для 
юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено 
обмеження, або уповноважену нею 
особу

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування;

розробника документації із 
землеустрою/суб’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 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

.М ісце 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 виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запит|уються 
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

І > ДТА ІЇС КАЛ л '. - і’  У С'УІ н :
71/0/13-21 від 11.С8.202'



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

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

До заяви/запиту додаються:

□ копія документа, що посвідчує 
особу;
□ документ про оплату послуг за 
надання 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 ф орм і_____________________________________________

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви________

Дата реєстрації заяви______________
Підпис заявн и ка________________________  ____________________________________(_ _ _

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

МП (за наявності) 

Дата подання заяви

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного

□ 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.

кадастру
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
і НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГ В З 
[ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ
[ (назва адміністративної послуги)

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

Інформація п )о центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо ре; 
роботи Центру над! 
адміністративних пс

шму
1Н Н Я

»слуг

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
bilonillva-cnan@ukr.net; 

http://biloDillva-meria.aov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П'ятниця; 8:00-16:(

1:00-

0.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
Миколаївської селищної 

ради Білопільського району 
Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спао mvkolaivka@uki.net

Понеділок: 8:15 -  Г 
Вівторок: 8:00-20:' 

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

:15;
10;
7:15;
Ю.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

спаоЬигуп .rada@ukr.net; 
іїйх) : //Ьигуп -тіькгасіа. aov.ua

Понеділок: 8:00-17 
Вівторок: 8:00-17: 
Середа: 8:00-20:С 
Четвер: 8:00-17:1 

П'ятниця: 8:00-16: 
Субота: 8:00-13:;

: 15;
15;
0;
5;
Э0;
0

- 1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57@ukr.net

Понеділок: 8:00-Г 
Вівторок: 8:00-17: 
Середа: 8:00-20:1 
Четвер: 8:00-17:1 

П'ятниця: 8:00-16

:00;
00;
0;
0;
00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської 
селищної ради

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

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

(05457)5-13-69 
cnap.vpvsarivka@ukr.net 

1ійр://\т> sr.aov.ua

Понеділок - П'яти: 
8:00- 17:00.

ця:

1.6. Центр надання 41400,Сумська обл.,

[■- цРі ГІ'.'КАД V  ' 3 у

Віу: 1 :.с з .?о г
І! І|

mailto:bilonillva-cnan@ukr.net
http://biloDillva-meria.aov.ua
mailto:mvkolaivka@uki.net
mailto:rada@ukr.net
mailto:ksr.57@ukr.net
mailto:cnap.vpvsarivka@ukr.net


адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

Шосткинський р-н„ м. Глухів, 
вул. Киево-Московська, 8; 

(05444)7-04-40;
Snap sl@ukr.net: 

http://hlukhiv-raiia.2ov.ua/tsnaD

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

П'ятниця-Субота: 8:00- 16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради
41400,Сумська обл., 

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

(05444)61-2-86; 
esman cnap@ukr.net;

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Берегівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza ots@ukr.net 
https;//berezi vska-gromada.gov.ua/

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

http ://гас1а .konotop. or а/index, pho/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

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

П'ятниця - Субота: 8:00- 15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов'язівської селищної 

ради

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

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

d и bо v vz о vк а Г; ті kr n е t;
https:// dubovvzivska.rada.todav

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00

1,11.
■V< Г:

’ї 1 і
1, ’l l  ‘

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

oooivkaradai® email.com

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17.15;

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

: Ц і й  
1.12. :

1 В,
; ;  і -

' ■ Центр надання 
і адміністративних послуг 

Крзснопільської селищної 
) ; ради

0 '

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
спар, krsiip@ukr.net; 

http://rada.konotoo.ore/index.ohp/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

■ 1 1
f  : і  Ї І& ! ! ■ ! ; :  ' ■ і! •;/• J, ■ .
I і 1 ■ ■■ ) ' з 1 Si ! : .

mailto:sl@ukr.net
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mailto:ots@ukr.net
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mailto:krsiip@ukr.net
http://rada.konotoo.ore/index.ohp/ho


1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miroDilskasr@ukr.net: 
https ://m vropi 1 sea - gromada. gov. на/ 

viddil-centr-nadannva- 
administrativnih -ooslua-10-3 5-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: 8 
17.15;

П’ятниця: 8.00-16.0

00-

1.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

krolrada@ukr.net; 
http://www.krolevets- 

miskrada.aov.ua /index.plm/tsentr- 
rmdannva-admin/389-tsnap

Понеділок: 8:00 -17: 
Вівторок: 8:00 -17:1 
Середа:8:00 - 20:0С 
Четвер: 8:00 -17:11 

П’ятниця:8:00 - 16:С 
Субота: 8:00 - 14:0

5;
>;
;

0;
).

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого 
комітету Лебединської 

міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26;
1 ebed VII-a dmi n (а< ukr .net; 

http://lebedvnrada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -17: 
Вівторок:8:00 -20:0 
Середа: 8:00 - 17:1 
Четвер: 8:00-17:1. 

П’ятниця:8.00 - 16:( 
Субота: 8:00-15:0

15;
);
і;

Ю;
0

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
cnap.ldol @ukr.net: 

http://ldol-gromada.gov ли

Понеділок: 9:00 -16: 
Вівторок:9:00 -16:2 
Середа: 9:00 - 16:3 
Четвер: 9:00 - 20:0 

П’ятниця: 9:00 - 16:

00;
0;
);
);
ОО.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

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

http://svnivska-gromada. gov.ua

Понеділок: 8:00 -17 
Вівторок:8:00 -17:( 
Середа: 8:00 - 20: С 
Четвер: 8:00 -17:0 

П’ятниця: 8:00 - 17

00;
0;
0;
0;
00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnap@ukr.net: 
https://vilshanska-eromada.gov.ua

Понеділок - Четвер: 1 
17:15;

П’ятниця; 8:00 - 16

:00 - 

00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

Понеділок - Середа: 
17:15;

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

>:00-

Ю;
00.

|v/;--y+TI КЛД (Г ••!> У ■ /М! Ы-,; Col 1-С
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шіг.спар{й>ят. eov.ua; 
http://nedrveailiv.nedr-rr.ors.ua/cnao/

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

спар-сІніраЬ(йчікг.пеІ

Понеділок - П’ятниця: 8:00 -  
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr okhtvrka7i4iki.net'. 

http://www.omvk. sm.ua/content/secti 
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; 
Субота: 8:00 -  16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnaprftiukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15;

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

П’ятниця: 8-00 -  16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг»

( виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

спар-рШІУІ(а'икг.пе1

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.

І 1.24.

! Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спар nslobodafftbkr.net; 
ЬПря://по\'08І оЬібкка- 

aromada.sov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

і 1*25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448)5-29-15; 
геезНДоіготпу-ук. sov.ua; 

Ьир://гопту.о8п-иа.т1Ь/?сЬ=2&і1 
=7аупуаі

Понеділок: 8:00 -  17:00; 
Вівторок: 8:00 -  20:()0; 
Середа: 8:00 -  17:00; 
Четвер; 8:00 -17:06; 

П'ятниця: 8:00- 16:00; 
Субота: 8 :00- 15:06.

i j l

1 | | ї  Центр надання 
1 Уадміністратйвних послуг 
' ||ющріяшівської сільської 
1 І^ ід и  ^оменського району 
і Сумської області
....{І j

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
апбгтіз1ііука.г8(я>икг.пек 

http://andrivashivska-eromada.sov.ua

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8:00- 17:)5; 
Середа: 8:00 -  17:1$; 
Четвер: 8:00-17:15; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.
\  VI

■■ Ї ї  
!і | |
« |

17 
V«1

:н ;  ;
ІІИ  і ;
; t}“ ' . , і
. ; к Відділ «Центр надання 
1 5 ,4дмін стративних послуг» 
і ’ Середино-Будської міської 
' и ' *- ради
і- 7-Н і;,/

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

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

зЬибавогзоуеЦа/атаіІ.сот: 
https://sbmiskrada.BOv.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

' ; : і .</-.ь
7 7 7 "3 -71 в1/' 
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1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної 

ради

41022, Сумська область,
Шосткинський р-н, 

смт. Зноб-Новгородськ 
вул. ЗО років П еремоги, 9; 

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

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

Понеділок: 8:00 - 1 6
Вівторок: 8:00 -  20: 

Середа:- П'ятниця: 8:00

15;
Ю;
16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого 

комітету Степанівської 
селищної ради»

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

srda.cnaDf@sm.gov.ua; 
htto ://sumv. sm. gov. ua/ index. Dho/uk/

Понеділок-Середа: 9: 
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:0 
П'ятниця: 9:00 -  16:

---
---

--
о

---
---

о
---

---
-

у»
 

о \

prioriteti/reeional-komitet

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnap(@.smr. eov.ua; 
httD://cnan. eov.ua/

Понеділок, Середа: 8 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 
П'ятниця: 8:00 -16:( 
Субота: 8:00 -14:0

0 G -

20:00;
0;
).

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromivat@ukr.net: 
httD://bilozirska. eromada.org.ua/cnaD 

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

Понеділок - Вівторок: 
17.00;

Середа: 8:00 —20:С 
Четвер - П’ятниця: : 8 

17.00.

3.00-

0

.0 0 -

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

tro.st-cnaDt@ukr.net: 
www.trostvanets-miskrada.eov.ua

Понеділок-Вівторок: 8 
17:15;

Середа: 8:00 -20:( 
Четвер: 8:00-17:1 

П'ятниця: 8:00 -  16:

:00 -

0;
5;
оо!

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnapf@sm. eov.ua; 
httD://shostka-

rada.eov.ua/government/deDartament 
s/centr nadannva adm n strativnih

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

16:00;
30;
0.

ooslue m sta shostkal/

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

cnaD.vmDolradaf@ukr.net; 
httD://eromada.ore.ua/eromada/vamD 

ilsca

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

(05443) 9-12-95;
biloDillva-cnaD@ukr.net; 

http://biloDillva-meria. eov.ua

Понеділок-Четвер: 8:00 
П’ятниця: 8:00 -1 6

-17:15;
00.

і ■ ; :; - j її ■ клл v ,|5 > ;:и!. ■ :: 3:
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

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 питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»__________________________________

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 додасться)*
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 рід імені
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)_________________________________________ ________

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги

1> і ' ■ » \

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 
Публічну кадастрову карту або Єдиний державний портал 
адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним 
інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі 
Інтернет-сторінки.
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 запитували 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)

У разі платності'.
11.1. 'Нормативи о-нравов і акти, на підставі 

; ■ яких Стягується плата
Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

11. 2. розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 
: -V? 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 коштів через банки та/або відділення поштового 
зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення

'.Ь
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або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового 
(або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (в 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення **) 
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата ш 
надання відомостей з Державного земельного 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи та 
коштів в У країні»

зв’язку
несення

України

слуг за 
адастру 
засобів 
переказ

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

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

іентром
ративну

12.
і

Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській обла<

заяви у
ггі

■ 13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні заі 
відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного з ех 
кадастру звернулася неналежна особа (право на оті 
витягу з Державного земельного кадастру про обме> 
використанні земель надано органам державної влади, 
місцевого самоврядування для здійснення своїх повне 
визначених законом; власникам, користувачам зе 
ділянок або уповноваженим ними особам, земельні діляї 
розташовані в межах або перетинаються межами обм 
використанні земель та/або межами їх режимоутво 
об'єктів (за наявності таких об'єктів); особам, в інтерес 
встановлено обмеження, або уповноваженим ними особа

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність до 
що підтверджує повноваження діяти від імені 3 
відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з 
витягу (або інформації (реквізитів платежу)**), те 
відповідають вимогам, встановленим законом (зг 
відповідає встановленій формі)

штувані

ельного 
шмання 
кення у 
органам 
►важень, 
мельних 
іки яких 
гжень у 
рюючих 
:ах яких 
л).

сумента, 
зявника, 
надання 
/або не 
ява не

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про обме 
використанні земель або повідомлення про відмову у 
відомостей з Державного земельного кадастру

кення у 
наданні

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається поі 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
відомості з Державного земельного кадастру про обме 
використанні земель або мотивована відмова у надай 
відомостей за бажанням заявника видаються також 
електронного документа засобами телекомунікаційного :

іаявнику 
отою на

власним 
заявника 
ження у 
ні таких 
у формі 
в'язку.

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

лельного
картки

[ ; 4 1  ' <ЛД^'  ’ У У ’ ' ' ' 1 •

7 ! / 3 ' 1 3 - / 1  ві / і 1 ' .С 3.203: '



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель

(особа, уповноважена надавати відомості 

з Державного земельного кадастру)

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

найменування юридичної особи)

(податковий номер/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу, 

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
І про надання відомостей з Д ерж авного 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
0  обмеження у використанні земель 
□ земельну ділянку з:

□ відомостями про речові права на земельну ділянку, їх 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

□ усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, щ о  
виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

Л довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
ІЗ: викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової
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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);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержанні 
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.

У

Відомості
про:

власника / користувача земельної 
ділянки або уповноважену ним 
особу;

спадкоємця/ правонаступника (для 
юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено 
обмеження, або уповноважену нею 
особу

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування;

розробника документації із 
землеустрою/суб’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 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)

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 о б ’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запиту|ються 
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
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Відомості про документ та/або витяг з документа Державного земельного кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

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

До заяви/запиту додаються:

□ копія документа, що посвідчує 
особу;
□ 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 
прошу надати:

□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:___________________________
□ в іншій ф орм і_____________________________________________

г, Службова інформація
|  ґ Реєстраційний номер заяви_______ ^

‘ | : . 1--------- -■------------ -  —.—  ----- -— ------1-
Дата реєстрації заяви_____________

Підпис заявника_________________________  |
Прізвище, ім’я та по батькові особи, 
уповноваженої надавати відомості $ 
Державного земельного кадастру

МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надавати
відомості з Державного земельного 
кадастру__________________________

Дата подання заяви [ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДОК ШО

МІСТЯТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЙ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадас|ру у

Сумській області
Відділ № 3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 1 Управління в Охтирському районі Головного управління Д ерж геокадасту  у

Сумській області
Відділ №  2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастзу у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокада|стру у

Сумській області
Відділ № 3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокада|стру у

Сумській області
Відділ №  4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокада|стру у

Сумській області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо 
роботи Центру н 
адміністративних

>ежиму
ідання
послуг

І :■; \ \ . </'Л V ■> , -І ,
7 і /073-21 від І і .Со 2077



1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
bilonillva-cnaD@ukr.net; 

1Шп:/Л)і1опі1]уа - т  егі а. еоу. иа

Понеділок - Четвер: 8:00-
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спап mvkolaivka@ukr.net

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

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

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

cnanburvu.rada@ukr.net: 
http://burvn-miskrada.eov.ua

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

П’ятниця: 8:00+16:00; 
Субота: 8:00-13:30

1.4.

V

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57@ukr.net

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

П'ятншдя: 8:00+16:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
cnaD.vDVsarivka@ukr.net 

1Шо:/Лг>5г.aov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8:00- 17:00.

1.6.

./  'І?

Центр надання 
адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

впап gl@ukr.net; 
ЬОо:/Лі1икЬІУ-га ба. eov.ua/tsnaD

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

П'ятниця-Субота: 8:00- 16:00.

|1*

м
I I ; - '  Т

Центр надання 
1 адміністративних послуг 
іГсманьської селищної ради
І* -Ьіц ' і

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
езіпап cnaD@ukr.net:

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

І і-і , V  1 : ; і </•.]« >
Ш  і ' Г - І Ї ' У . \  ву 1
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1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Берегівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza otsf&bkr.net 
https;//berezi vska-gromada. gov.ua/

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  1 
Середа: 8:00 — 2С 
Четвер: 8:00 -1 7  

П'ятниця: 8:00-1

17:15;
1:15;
:00;
• 15; 
(1:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konotoDfaaikr.net: 

htto: //rada. konot op. or g/in dex. php/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  1 
Середа: 8:00-15 
Четвер: 8:00 -  20 

П'ятниця - Субота: 8:0

15:00;
9:00;
00;
00;

0-15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

dubovvzovka(@,ukr.net; 
https:// dubowzivska.rada.todav

Понеділок -  Четвер 
16.00;

П'ятниця: 8:00-2

: 8.00 - 

):00

1.11.

Відаіл-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Полівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

попі vkaradafa) шп ail. com

Понеділок -  Середа 
17.15;

Четвер : 8.00 - 2( 
П'ятниця: 8:00-1

: 8.00 -

1.00;
6:00

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краенопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н„ 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
cnap.kisnDraiukr.net: 

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

Понеділок -  Четве{ 
17.00;

П'ятниця: 8.00-1 
Субота: 8.00-Н

: 8.00 -

6.00;
.00.

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropilskasn@ukr.net: 
https://mvropilsca-eromada.eov.ua/ 

viddi 1-centr-nadannva- 
administrativnih -poslug-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четве 
17.15;

П'ятниця: 8.00-1

>: 8.00- 

6.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

krolradaf@ukr.net; 
http://www.krolevets- 

miskrada.eov.ua /index.php/tsentr-

Понеділок: 8:00 • 
Вівторок:8:00 - 
Середа:8:00 - 2[ 
Четвер: 8:00- Г 

П’ятниця:8:00 - 
Субота: 8:00 - 1

17:15;
7:15;
):00;
7:15;
6:00;

4:00.

/Лі^гть клдм. ' і1 > -І,*, t-л : .„ті
71/0'13-?1 ві/1 11.03.20/'

http://rada.konotop.org/index.php/ho
mailto:miropilskasn@ukr.net
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1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
1еЬебуп-а<ітіп(й),икг.пеІ: 

http://lebedvnrada.eov.ua

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

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

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
спар.ібої Гйикг.пеї; 

http://ldol-eromada.eov.ua

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

П’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
8ипіука.спар(й)икг.пек

http://svnivska-eromada.eov.ua

Понеділок: 8:00 -17:00; 
Вівторок:8:00  ̂17:00; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00-47:00; 

П’ятниця: 8:00 - 17:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

уі 1 я її спаобіикг. п Л: 
https://vilshanska-eromada.eov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19. .
Центр надання 

адміністративних послуг 
Недригайлівеької селищної 

ради

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

псії'.спар/а^т. eov.ua: 
http://nedrveailiv.nedr-iT.ore.ua/cnao/

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

1:20.
І Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

спар-сІшоаЬй'икг.пеІ

Понеділок - П'ятниця: 8:00 — 
17:00.

! •
'*і:" к»:<:
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1 і ’ :
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирськрї міської ради

р'

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

(05446) 4-15-15,0666692039; 
абтіпсепіг ок1Н\тка(й)икг.пеН 

Ьйр://\у\у\у. omvk.sm.ua/content/secti

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

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

Субота: 8:00 — 16:00.оп/32/235/

1.22. </т> 11 ; Відділ "Центр надання 42760, Сумської обл., Охтирського Понеділок - Вівторок: 8-00 ->. *■' Гі
!Чкі. і»

1 щ  ‘
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http://nedrveailiv.nedr-iT.ore.ua/cnao/
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адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

р-н, с. Чернеччина, вул. 
Готеляка, 2; 

(05446)4 18 08; 
е1іет-спао(® ukr.net

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

П’ятниця: 8-00 -1

- )0; 
■15; 
б-00.

1.23.

У правління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnap-putivl(®,ukr.net

Понеділок: 8:00 —  ̂
Вівторок: 8:00 -  1 
Середа: 8:00-20 
Четвер: 8:00- 17 

П'ятниця: 8:00 -  1

7:15;
7:15;
)0;
15;

С :00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 
Новослобідської сільської 

ради»

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

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

cnaD nslobodafaHikr.net; 
littps://novoslobidska- 

eromada.gov.ua

Понеділок- П'ятниця 
16:00.

: 8:00 -

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr®romn V-vk. sov. ua; 

htto://ronmv.osp-ua.mfo/?ch=2&fl 
=zavnvat

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8 :00-2  
Середа: 8:00-17 
Четвер: 8:00 -1 7  

П'ятниця: 8:00 -  1 
Субота: 8:00 -  Н

7:00;
3:00;
:00;
:00;
6:00;
:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rsfrftukr.net: 

http://andrivashivska-sromada.eov.ua

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  1 
Середа: 8:00- Г 
Четвер: 8:00 -11 

П'ятниця: 8:00- 1

17:15;
7:15;
:15;
; 15; 
6:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbudaeorsovetfalgmail.com; 
https://sbmiskrada. eov.ua

Понеділок- П'ятниц 
17:15.

ОООО

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

смт. Зноб-Новгородськ 
вул. 30 років Перемоги, 9; 

096 762 95 74;
04391279(®mail. gov.ua; 

httDs://m-ots. gov.ua/viddil-z- 
iuridiclm ih-oitan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-15-26-34-30-10-2017/

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00 -  

Середа:-П'ятниця'. 8:С

16:15;
0:00;
>0- 16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

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

orioriteti/reeional-komitet

Понеділок-Середі а 
17:15;

Четвер: 9:00-'.'.і 
П'ятниця: 9:00 -

9:00 -

):00;
6:15.

7' /О'13-21 ві/

http://andrivashivska-sromada.eov.ua
https://sbmiskrada
http://sumv.sm


1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnaD@smr.gov.ua; 
httD;//cnao.aov.ua/

Понеділок, Серед 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8 
П'ятниця: 8:00 
Субота: 8:00 -

а: 8:00-

:00 -20:00; 
16:00; 
4:00.

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlvaftiukr.net; 
http://bilozirska.gr omada.org.ua/cnap 

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

Понеділок - ВІВТО] 
17.00;

Середа: 8:00 -  
Четвер - П’ятниці 

17.00.

юк: 8.00 -

20:00 
і: : 8.00-

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnap@ukr.net; 
www. trost vanets-miskrada. aov.ua

Понеділок-Вівтор 
17:15; 

Середа: 8:00 -  
Четвер: 8:00 -  

П'ятниця: 8:00 -•

ок: 8:00 -

20:00;
17:15;
-16:00.

1.33.
У правління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst. mr-enapfoïsm. aov.ua; 
http://sho.stka-

rada. gov.ua/aovernment/departament 
s/centr nadannva adm n strativnih

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

poslug m sta shostkal/

_____________________ L

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

cnap.vmpolrada@ukr.net; 
http://gromada.org.ua/gromada/vamp 

ilsca

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

Нормативні 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, 168, 179, 197 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановлю 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 ценіїри надання 
адміністративних послуг»

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади5У.

•ц Ї Й  Агстй місцевих органів виконавчої 
ІРІ^ди/органів Місцевого самоврядування

. L SÉSitl Умови отримання адміністративної послугиТГІп : ;
і. Підстава для одержання 

адміністративної послуги
Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру

І"ш
JW?. ‘

і :
‘ Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 
с адміністративної послуги, а також 
І і і . 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)“1'

7 v )" з : 1 еу. і

mailto:cnaD@smr.gov.ua
http://bilozirska.gr
mailto:trost-cnap@ukr.net
http://sho.stka-
mailto:cnap.vmpolrada@ukr.net
http://gromada.org.ua/gromada/vamp


2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надана 
що містить узагальнену інформацію про землі (терні 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення *
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
особою)

я довідки, 
Юрії) (або 
(внесення 
*)
від імені 

заявником

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельной 
у паперовій формі з доданими документами подається 
або уповноваженою ним особою особисто або на 
рекомендованим листом з описом вкладення та повід 
про вручення або в електронній формі надсилаєт 
Публічну кадастрову карту або Єдиний державнг 
адміністративних послуг, у тому числі через інтегров 
інформаційну систему Держгеокадастру, представлен 
Інтернет-сторінки.
У разі подання заяви органом державної влади, 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстаь 
відповідної інформації з посиланням на норму за 
передбачає право відповідного органу запитув 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якої 
потреба в отриманні інформації. Така заява розгля 
позачерговому порядку.

з кадастру 
заявником 
і вилається 
омленням 
ься через 
[ л портал 
ану з ним 
у у формі

органом 
и надання 
еону, яка 
іти таку 
> виникла 
дається у

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

л влади

У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 

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

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

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,06 розміру про 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого зако 
січня календарного року, в якому надається 
адміністративна послуга
Оплата послуги здійснюється шляхом поі 
перерахування коштів через банки та/або відділення 
зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне 
або квитанція з відміткою банку чи відділення поштові 
(або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення  ̂
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Зако 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата 
надання відомостей з Державного земельного 
здійснюється із застосуванням електронних платіжи 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи 
коштів в Україні»

киткового 
іом на 1 
зідповідна

ереднього 
поштового 
доручення 
>го зв’язку 
(внесення 
*)
іу України

послуг за 
кадастру 

их засобів 
та переказ

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надзеты 
надання адміністративних послуг, який надає адмії 
послугу

я центром 
істративну

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповіді 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській о£

ої заяви у 
пасті

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
кадастру звернулася неналежна особа (право на 
довідки, що містить узагальнену інформацію 
(території), надано органам державної влади, органам 
самоврядування для здійснення своїх повноважень, 
законом, особам, які в установленому законом поряді: 
до Державного реєстру сертифікованих 
землевпорядників, Державного реєстру сер™ 
інженерів-геодезистів та Державного реєстру оці

запитувані

іемельного 
отримання 
про землі 
місцевого 

шзначених 
у включені 
інженерів- 
іфікованих 
нювачів з

- ;  —  • П . ЧАДУ 1 > . і ;  ІоІ
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експертної грошової оцінки земельних ділянок).
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, 
що підтверджує повноваження 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 адміністративної 
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.

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

і

і/ Л '
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надав 
відомостей з Державного земель 
кадастру у формі довідок, що мі 
узагальнену інформацію про зем 
(території)

ня
лого
стять
лі

(особа, уповноважена надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

(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)

(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)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

та П орядку

□ витяг з Державного 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
П землі в межах території адміністративно-територіальг 
одиниці

ої

□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку з:

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

□ усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земель 
ділянку новому власнику земельної ділянки

ну

0  довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастров зї

^3 -2 1  від: 1



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);
□ 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 номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
Переконання відмовилася від прийняття номера

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва*; номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імЄн і 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

1

Відомості про об ’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
вр|)мості:

--------- -------------,— і----------------------------------------------------
Дані про земельну ділянку

■ .. . ............. і 1

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
■ ., . Лі .

г^ р  інцшй об’єкт Державного земельного 
к|даСтру, стосовно якого запитуються відомості

і

- ’ і у  ]  * '
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Відомості про документ та/або витяг з документа Державного земельного кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

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

До заяви/запиту додаються:

□ копія документа, що посвідчує 
особу;
□ 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 земельно го
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

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 надава 
відомості з Державного земельного 
кадастру

ти

МП

! ■ ! . < / - Л  V. |> ,  ■ ! / ;  і- ;
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ,

ВИКОШЮВАНЬ З КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ.
КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ)

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
: Відділ № 2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінню 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінню 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінню 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінню 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
І Віддій № Зі Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
г Відділ № 4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
і : (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

І |*ч_________?_________Інформація про центр надання адміністративної послуги

« 1 р | < 1 [ 1. 2. 3.

:
Хй

Й?: • 
ї;і,—Ж——Л

Найменування центру 
1 надання 

адміністративної послуги, в 
1 якому 

здійснюється

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання
адміністративних послуг



обслуговування суб’єкта 
звернення

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
bilonillva-enanfffiukr.net: 

httD://biloDillva-meria. gov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16

8:00-

00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спар mvkolaivkafoaikr.net

Понеділок: 8:15-1 
Вівторок: 8:00-20 

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

7:15;
00;
17:15;
:00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

cnapburvn.radafffiukr.net: 
httD://burvn-miskrada. sov.ua

Понеділок: 8:00-1 
Вівторок: 8:00-17 
Середа: 8:00-20: 
Четвер: 8:00-17: 

П'ятниця: 8:00-16 
Субота: 8:00-13

7:15;
15;

Э0;
15;
:00;
зо

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57fffiukr.net

Понеділок: 8:00-1 
Вівторок: 8:00-17 
Середа: 8:00-20 
Четвер: 8:00-17: 

П'ятниця: 8:00-16

7:00;
:00;
00;
00;
:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
cnap.vpvsarivkafffiukr.net 

http://vpsr. gov.ua

Понеділок - П'ята 
8:00- 17:00.

иця:

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap glfffiukr.net; 
http://lalukliiv-rada.gov.ua/tsnaD

Понеділок: 8:00 — 
Вівторок: 8:00 -  1 
Середа: 8:00 -  2( 
Четвер: 8:00 - 1 '  

П'ятниця-Субота: 8:0(

17:15;
7:15;
:00;
: 15;
)-16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnapfffiukr.net:

Понеділок - Середа 
17:15;

Четвер: 8:00 — 2( 
П'ятниця: 8:00 -

: 8:00 -

:00;
6:00.

1 ' М і ■ -<АЛ V ■ ' '  >' .• Ь! А  : )\ *•■..
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1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16; 
(05444)3-13-37 

cnao bereza otafiukr.net 
https;//berezivska-gromada.gov.ua/

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

П'ятниця: 8:00 н 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konotoDfffiukr.net: 

httpfirada. konotoo. ore/index. dIid/Iio 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8 :00- 15:00; 
Вівторок: 8:00 і- 19:00; 
Середа: 8:00 -т 15:00; 
Четвер: 8:00 -4 20:00; 

П’ятниця - Субота: Р:00 -  15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

dubovv/.ovkafii ukr.net; 
httos:// dubovvzivska.rada.todav

Понеділок -  Чегвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:0^)-20:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

ooDi vka r adafi) ema il. com

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17.15;

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

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06;
cnan.krsnnfi'ukr.net; 

hUDi/Vracb. konotoo.or a/index.Dho/lio 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Чегвер: 8.00 - 
17.00;

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

І ;і

1І13.
■ :: ■'.Г- ■ ІГ . ■ 

і1 ,

і; Центр надання 
адміністративних послуг 

Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miroDilskasr fii.ukr.net; 
httos://m\TODilsca-2romada. sov.ua/ 

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

28-12-2017/

Понеділок -  Четізер: 8.00 - 
17.15;;

П'ятниця: 8.0ф-16.00.

і= и  ■
І І І -

ІІІв
$
№

і ' Центр надання 
адміністративних послуг 

! Івиконавчого комітету 
. Кролевецької міської ради
Я і: >,!

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

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

krolradafiiukr.net;

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

П’ятниця:8:00 - 16:00;

і ■ 3: і ev і



htto.V/www.krolevets- 
miskrada. eov.ua /index.php/tsentr- 

nadarmva-admin/389-tsnan

Субота: 8:00 - В .00.

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

http://lebedvnrada. eov.ua

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок:8:00 -2 
Середа: 8:00 - 17 
Четвер: 8:00- 17 

П’ятниця:8:00 - 1 
Субота: 8:00 -  1

7:15;
3 00;
:15;
:15;
С00;
5:00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

http.V/ldol-eromada. eov.ua

Понеділок: 9:00 - 
Вівторок:9:00 -1 
Середа: 9:00 - 1( 
Четвер: 9:00 - 2С 

П’ятниця: 9:00 -

16:00;
6:30;
>30;
:00;
6:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
sunivka.cnan@ukr.net: 

http:// svnivska-eromada. eov.ua

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок:8:00 -1 
Середа: 8:00 - 2( 
Четвер: 8:00 - 1' 

П’ятниця: 8:00-

7:00;
7:00;
і:00;
:00;
7:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnap@ukr.net; 
https ://vil shan ska-eromada. eov.ua

Понеділок - Четве{ 
17:15;

П’ятниця: 8:00 -

: 8.00 - 

16:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnap@sm. eov.ua; 
http://nedrveailiv.nedr-rr.ore.ua/cnap/

Понеділок - Серед і 
17:15;

Четвер: 8 :00-2  
П'ятниця: 8:00 -

: 8:00 -

3:00;
16:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnap-chupah@ukr.net

Понеділок - П'ятий и 
17:00.

я: 8:00-

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr okhtVTka@ukr.net; 

http://www.omvk. sm. ua/content/secti 
оп/32/235/

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00- 

Середа-Четвер: 8:( С 
П’ятниця: 8:00 -- 

Субота: 8:00 -  1

17:15;
20:00;
-17:15;
16:00;
6:00.

г--; -;рмї > .'М-'-К ~ і;
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1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг"
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08;

ehern-cnaiXa3ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15;

Середа: 8-00-і 20-00; 
Четвер: 8-00 -47-15; 

П’ятниця: 8-00 г  16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnap-putivlßkikr.net

Понеділок: 8:00 
Вівторок: 8:00 - 
Середа: 8:00 -  
Четвер: 8:00 -  

П'ятниця: 8:00 +

-  17:15; 
-17:15; 
20:00; 
17:15;
-16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

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

gromada. gov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr©.romnv-vk. gov.ua; 

http://romnv.osp-ua.mtb/?ch=2&fl 
=zavnvat

Понеділок: 8:00 
Вівторок: 8:00 
Середа: 8:00 -  
Четвер: 8:00 -  

П'ятниця: 8:00 - 
Субота: 8:00 -

-  17:00;
- 20:00; 
17:00; 
17:00;
- 16:00; 
15:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rs/rÄukr.net: 

http://andrivashivska-gromada.gov.ua

Понеділок: 8:00 
Вівторок: 8:00 
Середа: 8:00 -  
Четвер: 8:00 -  

П'ятниця: 8:00-

-17:15; 
- 17:15; 
17:15; 
17:15;
р 16:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbuda gor sovet/ol gmai 1. com: 
https://sbmiskrada.gov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

L28. ’
J. ;

V і !
Vif 1,, ■
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Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
ІІовгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279@,mail. gov.ua: 

https://zn-otg.gov.ua/viddil-z- 
iuridichn ih-Ditan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-15-26-34-30-10-2017/

Понеділок: 8:00 
Вівторок: 8:00 

Середа:- П'ятниця:

- 16:15;
- 20:00;
5:00 - 16:15.

1.29.
Г'/. :

- 1
ІІИ ani 1 '

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету

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

srda. enapfflism .gov.ua; 
http://sumv.sm.gov.ua/index.php/uk/

Понеділок-Серел 
17:15; 

Четвер: 9:00 — 
П'ятниця: 9:00

а: 9:00 -

20:00;
-16:15.

mailto:nsloboda@ukr.net
http://romnv.osp-ua.mtb/?ch=2&fl
http://andrivashivska-gromada.gov.ua
https://sbmiskrada.gov.ua
https://zn-otg.gov.ua/viddil-z-iuridichn
https://zn-otg.gov.ua/viddil-z-iuridichn
http://sumv.sm.gov.ua/index.php/uk/


Степанівської селищної ради» ргіогпеїі/геаіопаї-коткеї

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спап(о)5іпг. aov.ua; 
1іНр://спап. aov.ua/

Понеділок, Середа; 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:0( 
П'ятниця: 8:00 -1( 
Субота: 8:00 -14:

8:00-

1 -20:00; 
:00;
ОО.

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спав boromlva@ukr.net; 
1іПп;//Ьі1о7лгзка. 2romada.or2.ua/cnar) 

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

Понеділок - Вівторок 
17.00;

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

17.00.

: 8.00 -

:00
8.00-

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-enap@ukr.net: 
www.trostvanets-miskrada.2ov.ua

Понеділок-Вівторок:
17:15;

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

П'ятниця: 8:00 -  1

8:00 -

00;
15;
>:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnaD@sm.eov.ua; 
Ьио://8Ііо8іка-

габа. eov.ua/ цоуегптепШераПатеп! 
в/сепИ пабаппуа асіт п вНаПутЬ 

рові ид т  яіа вЦовіка 1/

Вівторок-Четвер: 9:00 
П'ятниця: 8 :30- 1 
Субота: 8:30-15

-  16:00; 
>:30;
ЗО.

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

41200, Сумстка обл., 
Ш осткинський р-н., смт. Ямпіль, 

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

cnap.vmnolrada@ukr.net; 
Ітіітт:// 2romada.or2 .ua/eromada/vamp 

іЬса

Понеділок-Четвер: 8:0( 
П'ятниця: 8:00 -  1

1-17:15;
5:00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони У країни Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний і адастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182 Порядку ведення Ді 
земельного кадастру, затвердженого постановою 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адмініс 
послуг органів виконавчої влади через центри 
адміністративних послуг»

ржавного
Кабінету

6 травня 
ративних 

надання

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 надання відомостей з Державного зі
кадастру

ЇМЄЛБН0Г0

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також

1. Заява про надання відомостей з Державного з 
кадастру за формою, встановленою Порядкам 
Державного земельного кадастру, затвердженим пс

їмєльного

ведення
становою

■■і :^-П <ЛД\' ■ ■) .
71/О" 3-21 вуї 1 338 207

№11 ІіІ

mailto:boromlva@ukr.net
mailto:trost-enap@ukr.net
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mailto:shst.mr-cnaD@sm.eov.ua
mailto:cnap.vmnolrada@ukr.net


ВИМОГИ до них Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 
додається)*
2 . Документ, що підтверджує оплату послуг 
викопіювання з картографічної основи Державной 
кадастру, кадастрової карти (плану) (або інформац 
платежу) про сплату збору (внесення плати) в буді 
надані суб’єктом звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження дія 
заявника (у разі подання заяви уповноваженок 
особою)

форма заяви

з надання
> земельного 
ія (реквізити 
-якій формі,

ги від імені
> заявником

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 заявником 
або уповноваженою ним особою особисто або надсилається 
рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням 
про вручення або в електронній формі надсилається через 
Публічну кадастрову карту або Єдиний державний портал 
адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним 
інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі 
Інтернет-сторінки.
У разі подання заяви органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підс|гави надання 
відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка 
передбачає право відповідного органу запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з я)тою виникла 
потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у 
позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

Безоплатно викопіювання з картографічної основи 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із 
на ньому бажаного місцезнаходження земельної д 
бути підготовлено в електронній формі та 
заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншо 
який забезпечує чітке відображення всіх 
картографічної основи Державного земельного 
відображених на ній відомостей Державного 
кадастру, за допомогою програмних засобів, які в 
частини третьої статті 36 Закону України «Про 
земельний кадастр» застосовуються цілод 
оприлюднення відомостей Державного земельногс 
відкритому доступі.

івчої влади

Державного 
зазначенням 
ілянки може 
юздруковане 
иу масштабі, 

елементів 
кадастру та 

земельного 
ідповідно до 

Державний 
>бово для 

кадастру у

У разі тсітностї.
11.1 ; Нормативно-правові акти, на підставі 

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

11.2.

І?'.

'1 ';:' 

___Мс.

Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу

: ’ з ї ! і
ІІ|$  і 
Ф® ’; 2 ,

Розмір плати за надання послуги -  0,03 розміру п 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого за 
січня календарного року, в якому надається 
адміністративна послуга
Оплата послуги здійснюється шляхом г 
перерахування коштів через банки та/або відділенн 
зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платгжі 
або квитанція з відміткою банку чи відділення пошт 
(або інформація (реквізити платежу) про сплату збо 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом зверненн. 
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог За 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі опла' 
надання відомостей з Державного земельног 
здійснюється із застосуванням електронних платі> 
відповідно до Закону України «Про платіжні систеь 
коштів в Україні»

рожиткового 
коном на 1 

відповідна

юпереднього 
я поштового 
е доручення 
)ВОГО зв’язку 
ру (внесення 
***)
еону України

а послуг за 
о кадастру 
кних засобів 
[и та переказ

■ ; ! і
№ і :! „ ь  ■ . ,, - Iі ■* ПГ ' ' М ч/ , і  л • • ' Х
| | ' Н|  7 ! / Е!,: 1 .П 2 1  '
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11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається ц< 
надання адміністративних послуг, який надає адміністр 
послугу

літром
ативну

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації відповідної 
відповідному структурному підрозділі Головного упра 
Держгеокадастру у Сумській області

аяви у 
івління

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні заш 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного земе 
кадастру звернулася неналежна особа (на отр 
викопіювання з картографічної основи Державного земе 
кадастру, кадастрової карти (плану) має право будь-яка ( 
або юридична особа за умови її ідентифікації з викорис 
схем електронної ідентифікації, в тому числі органи дер 
влади, органи місцевого самоврядування для здійсненю 
повноважень, визначених законом)
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність док; 
що підтверджує повноваження діяти від імені за: 
відсутність документа (або інформації (реквізитів плате: 
що підтверджує оплату послуг з надання викопіювання), 
не відповідають вимогам, встановленим законом (за? 
відповідає встановленій формі)

ітувані

льного 
імашія 
льного 
лзична 
ганням 
жавної 
І своїх

тлента,
івника,
ку)**)>
та/або 
іва не

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Викопіювання з картографічної основи Державного земе 
кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлені) 
відмову у наданні відомостей з Державного земельного ка̂

яьного 
я про 
[астру

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг за 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається поил 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за в 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) за 
відомості з Державного земельного кадастру у 
викопіювання з картографічної основи державного земе 
кадастру, кадастрової карти (плану) або мотивована від 
наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються 
у формі електронного документа засобами телекомунікаї 
зв'язку.

ївнику 
ою на

іасним 
явника 
формі 

льного 
мова у 
також 

іійного

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

льного
картки
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Додаток 
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі викопіювань з 
картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану)

(особа, уповноважена надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

(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)

(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)

(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 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці

□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку з:

□ відомостями про речові права на земельну ділянку, їх 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

□ усіма відомостями, внесеними до Поземельної кнї)ги , 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, їдо 
виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

Г  К 1  ву
» •

і!, 'і



0  викопіювання 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);
□ 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 іїггересах 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 номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)

Підстави для надання відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відповідного органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування запитувати таку 
іїзформацію, 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

І'.- '<АЛ V "!’ ' і
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Відомості про документ та/або витяг з документа Державного земельного 
стосовно якого запитуються відомості:

кадастру,

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
(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 
прошу надати:

□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:___________________________
□ в іншій ф орм і_____________________________________________

Підпис заявника

МП (за наявності)

і Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім’я та по батькові осо( 
уповноваженої надавати відомост 
Державного земельного кадастру

)И,
і 3

Підпис особи, уповноваженої над 
відомості з Державного земельної 
кадастру

шати
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ
ДОКУМЕНТІВ. ШО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО

КАДАСТРУ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастзу у

Сумській області
Відділ № 2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастіру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання

Інформація щодс 
роботи Центру 
адміністративнії

і режиму 
надання 
х послуг
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здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

адміністративних послуг

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443)9-12-95; 
biloDillva-cnapfaHikr.net: 

http://bilopillva-meria.gov.ua

Понеділок - Четвер 
17:15;

П'ятниця: 8:00-|(

8:00-

5:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спар mvkolaivkafdjukr.net

Понеділок: 8:15 -і 17:15; 
Вівторок: 8:00-^0:00; 

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

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

enapburvn.radafoJukr.net: 
http://burvTi-miskrada.gov.ua

Понеділок: 8:00- 
Вівторок: 8:00-Г 
Середа: 8:00-20 
Четвер: 8:00-11 

П'ятниця: 8:00-1) 
Субота: 8:00-Г}

7:15;
7:15;
:00;
15;

5:00;
:30

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57fa)ukr.net

і

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

П'ятниця: 8:00-11

7:00;
7:00;
:00;
00;
5:00.

1.5.

' Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великопйсарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
cnap.vnvsarivkafoHiki.net 

http://vpsr. gov.ua

Понеділок - П’ятниця: 
8:00 -  17:00.

ії . , , 

1.6.

І!

Центр надання 
адміністративних послуг 

: Елухівської міської ради

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

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

Snap glfoJukr.net; 
http://hlukhiv-rada. gov.ua/tsnan

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  і 
Середа: 8:00 -  2( 
Четвер: 8 :00- 17 

П'ятниця-Субота: 8:0<

17:15;
7:15;
):00;

15;
1-16:00.

Іі
і
і

! 1.7.

ь ’ і Цен тр надання 
, адміністративних послуг 
■ Всманьської селищної ради

41400.Сумська обл., 
Шосткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman enaofoHikr.net;

Понеділок - Середа 
17:15;

Четвер; 8:00 -  2( 
П'ятниця: 8:00-

:і 8:00 -

>100;
6:00.
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1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

cnao bereza otel@ukr.net 
https;//berezi vska- groma da. gov. ua/

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8:00 -  2 
Четвер: 8 :00- 1 

П'ятниця: 8:00 -

17 15; 
17 15;
0:00;
7:15;
1600.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

http ://ra da, kono top. or g/in dex. php/h o 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8:00 -  1 
Четвер: 8 :00-2  

П'ятниця - Субота: 8:< w
 о
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1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов'язівської селищної 

ради

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

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

dubowzovka(®ukr.net: 
https:// dubovvzivska.rada.todav

Понеділок -  Четве 
16.00;

П'ятниця: 8:00-2

з 8.00- 

.0:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

pooivkaradafi} email.com

Понеділок -  Серед 
17.15;

Четвер : 8.00 - 2 
П'ятниця: 8:00-!

і: 8.00 -

Э.00;
6:00

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90,(0542)7-13-06; 
cnap.krsnp7aaikr.net; 

http://rada.konotop.org/index.phD/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четве 
17.00;

П'ятниця: 8.00-1 
Субота: 8.00-Ь

з: 8.00 -

6.00;
.00.

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropilskasr (сі), ukr.net; 
https ://m vrop і 1 sea- eromada. gov. ua/ 

viddi 1 -centr-nadannva- 
administrativnih -posing-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четве; 
17.15;

П'ятниця; 8.00-1

з: 8.00 - 

6.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок:8:00 -1 
Середа:8:00 - 2( 
Четвер: 8:00 - 1

17:15;
7:15;
):00;
7:15;

г, '.ЛЛД v. :з> , > ,
71/0''3-21 ві/:. 1 І.С3.202'
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krolrada@ukr.net; 
http://www.krolevets- 

miskrada.cov.ua /index, php/tsentr- 
nadannva-admin/3 89-tsnap

П’ятниіхя:8:00 і 16:00; 
Субота: 8:00 - 114:00.

і

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

http://lebedvnrada.sov.ua

Понеділок: 8:00-17:15; 
Вівторок:8:00 -20:00; 
Середа: 8:00 - ^7:15; 
Четвер: 8:00 -17:15; 

П’ятниця:8:00 - 116.00; 
Субота: 8:00 -  (5:00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

ht tD ://1 dol- eromada .aov.ua

Понеділок: 9:00 -|16:00; 
Вівторок:9:00 -і|б:30; 
Середа: 9:00 - 1$:30; 
Четвер: 9:00 - 2(|):00; 

П’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

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

httu://svnivska-aromada.aov.ua

Понеділок: 8:00-(7:00; 
Вівторок:8:00 -1^:00; 
Середа: 8:00 - 20)00; 
Четвер: 8:00 - 17(00; 

П’ятниця: 8:00 - 117:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnap@ukr.net: 
https .7/ vi 1 shanska- aroma da. aov. u a

і
Понеділок - Четвер: 8:00 - 

17:15; |
П’ятниця: 8:00 - 1<|:00.

|

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

). , Ц'

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

п dr. сп a p@snr .aov.ua; 
http://nedrvaailiv.nedr-гт. ora.ua/cnap/

Понеділок - Середа: 
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:С 
П'ятниця: 8:00 -  16

:00 -

0;
00.

J .20.
Від діл «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnap-chupah@ukr.net

----------------------------------------- 1-------------

Понеділок - П'ятниця: 8:00 -  
17:00.

I l l s Центр надання 
адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

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

http://vvww.omvk.sm.ua/content/secti

Понеділок: 8:00 -1 7  
Вівторок: 8:00 -  20 

Сере да-Четвер: 8:00 -  
П’ятниця: 8:00 -  16 

Субота: 8 :00- 16:(

(15;
фО;
(7:15;
(Ю;
щ.

■ П '</■.! V :
і'" 3-ЛІ EV 1 A 3 3

mailto:krolrada@ukr.net
http://www.krolevets-miskrada.cov.ua
http://www.krolevets-miskrada.cov.ua
http://lebedvnrada.sov.ua
mailto:cnap@ukr.net
mailto:vilshcnap@ukr.net
http://nedrvaailiv.nedr-%d0%b3%d1%82
mailto:cnap-chupah@ukr.net
mailto:okhtvrka@ukr.net
http://vvww.omvk.sm.ua/content/secti


он/32/235/
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1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chem-cnapfilukr.net

Понеділок - Вівторо 
17-15;

Середа: 8-00 -  2 
Четвер: 8-00 -  1 

П’ятниця: 8-00 -

к: 8-00 -

0-00;
7-15;
16/00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnaD-Dutivi (amkr.net

Понеділок: 8:00- 
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8 :00-2  
Четвер: 8:00- 1 

П'ятниця: 8:00-

17:15;
17:15;
0:00;
7:15;
16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спав nslobodafamkr.net; 
httos://novoslobidska- 

eromada.aov.ua

Понеділок- П'ятниг 
16:00.

І :  8:00-

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr(®romnv-vk. eov.ua; 

httD://romnv.osD-ua.info/‘?ch=2&fl 
=zavnvat

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00- 
Середа: 8:00 -  1 
Четвер: 8:00 -  1 

П'ятниця: 8:00- 
Субота: 8:00 -  1

17:00;
20:00;
7:00;
7:00;
16:00;
5:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rsfaHikr.net: 

htto://andri vashivska-eromada.eov.ua

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8:00 -  1 
Четвер: 8:00 -  1 

П'ятниця: 8:00-

17:15;
17:15;
7:15;
7:15;
16:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbuda eor so'vet® emai 1. com; 
httDs://sbmiskrada. eov.ua

Понеділок- П’ятнж 
17:15.

so ОС О О

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279(o)mail. eov.ua; 

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

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00 -  

Середа:- П'ятниця: 8-

16:15;
20:00;
00- 16:15.

1.29.
Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних

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

srda.cnap@sm. aov.ua:

Понеділок-Середа
17:15;

Четвер: 9:00 -  2

: 9:00- 

0:00;

J Гі ' ЯЛ Л V 1 •

7 і. ) ' 3-< 1 в\, !

https://zn-ote.eov.ua/viddil-z-iuridichn
https://zn-ote.eov.ua/viddil-z-iuridichn


послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

http://sumv.sm.20v.ua/index.nhn/uk/ 
pri orit eti/re gional -komi tet

П'ятниця: 9:00 4 16:15.

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnanfiJsmr. aov.na; 
http://cnan.eov.ua/

Понеділок, Серед 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8 
П'ятниця: 8:00 - 
Субота: 8:00 -1

і: 8:00-

00 -20:00; 
16:00; 
4:00.

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

cnan boromlvatrtHikr.net: 
http://bilozirska.aromada.ora.ua/cnap 

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

Понеділок - Вівтор 
17.00;

Середа: 8:00 -  
Четвер - П’ятниця 

17.00.

ок: 8.00 -

>0:00 
: : 8.00 -

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnap(a!ukr.net; 
www.trostvanets-miskrada.eov.ua

Понеділок-Вівторі 
17:15; 

Середа: 8:00 -  
Четвер: 8:00 -  

П’ятниця: 8:00-

ж: 8:00 -

^0:00;
7:15;
16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnan(o).sm. eov.ua ; 
httn://shostka-

rada.aov.ua/aovermuent/departament 
s/centr nadaimva adm n strativnih

Вівторок-Четвер: 9:00- 16:00; 
П'ятниця: 8:30- }5:30; 
Субота: 8:30 -  115:30.

poslua m sta shostkal/

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

спар. vmpolradatffiukr .net: 
http://gromada.ora.ua/aromada/vamp 

il sea

Понеділок-Четвер: 8:00 -  17:15; 
П'ятниця: 8:00 -  1|6:00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
! 4.
І ",

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

5. 1 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

.! 4і’'у і ■■ ■' . î.'wji " ; 1 _ _ , чЧ И іА. , 7 Умови отримання адміністративної послуги

1
МДиіІІдйгава для одержання адміністративної 
г Т М " ' ' ’ послуги

Заява про надання відомостей з Державного зем 
кадастру у формі копій документів, що створюю 
час ведення Державного земельного кадастру

ельного 
гься під 

та/або

, " і і V \/\і \ ' ■ Г ,
7 і / ) "  3-71 в у: 1 ■.( З ?■/ ■

http://sumv.sm.20v.ua/index.nhn/uk/
http://cnan.eov.ua/
http://bilozirska.aromada.ora.ua/cnap
http://www.trostvanets-miskrada.eov.ua
http://gromada.ora.ua/aromada/vamp


І
і
І

витягів з них

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги, а також 

вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Де 
земельного кадастру за формою, встановленою І 
ведення Державного земельного кадастру, затне 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 
2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з 
копій документів, що створюються під час 
Державного земельного кадастру та витягу з н 
інформація (реквізити платежу) про сплат 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані 
звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження 
імені заявника (у разі подання заяви уловне 
заявником особою)

шавного 
Іорядком 
раженим 
7 жовтня

надання
ведення 

ього (або 
у збору 
: у б ’ а к т о м

діяти від 
зваженою

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

послуги

Заява про надання відомостей з Державного зе 
кадастру у паперовій формі з доданими док 
подається заявником або уповноваженою ні» 
особисто або надсилається рекомендованим 
описом вкладення та повідомленням про вруче 
електронній формі надсилається через Єдиний д 
портал адміністративних послуг, у тому чи 
інтегровану з ним інформаційну 
Держгеокадастру

Цельного 
ументами 
і особою
ЛИ СТО М  3

ння або в 
с ржавиш 
ші через 

систему

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Послуга платна (у випадку звернення органів ві 
влади та органів місцевого самоврядування -  беї

іконавчої
оплатна)

У разі татності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких 

стягується плата
Стаття 41 Закону України «Про Державний з 
кадастр»

лчельний

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

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,03 
прожиткового мінімуму для працездатні 
встановленого законом на 1 січня календарної 
якому надається відповідна адміністративна пос. 
Оплата послуги здійснюється шляхом попі 
перерахування коштів через банки та/або і 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати і 
платіжне доручення або квитанція з відміткою 
відділення поштового зв’язку (або інформація ( 
платежу) про сплату збору (внесення плати) в 
формі, надані суб’єктом звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимі 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
У разі подання заяви в електронній формі опла 
за надання відомостей з Державного земельного 
здійснюється із застосуванням електронних п 
засобів відповідно до Закону України «Про 
системи та переказ коштів в Україні» за ж  
програмного забезпечення Державного зе 
кадастру.

розміру 
х осіб, 
о року, в 
туга
їреднього 
ідділення 
ослуги є 
банку чи 
реквізите 
будь-якій

эг Закону 
Україні» 

га послуг 
кадастру 

їлатгжних 
платіжні 

томогою 
мельного

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Розрахунковий рахунок для внесення плати 
структурним підрозділом Головного уі 
Держгеокадастру у Сумській області, яки 
адміністративну послугу

яадається 
правління 
й надає

12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації ві 
заяви у Головному управлінні Держгеока/ 
Сумській області або відповідному струї 
підрозділі Головного управління Дсржгсока; 
Сумській області

провідної 
іастру у 
ктурному 
цастру у

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі 
запитувані відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Де

відсутні

ржавного

;■ ; ж нт-ча;ьі. -і, :
71/0-3-21 ві/: 11.03 20::

її :



земельного кадастру звернулася неналежна оф 
на отримання засвідчених копій документів Д 
земельного кадастру та витягів з них мак 
документації, на підставі якої внесені від< 
Поземельної книги на земельну ділянку, - ос 
належить речове право на цю земельну діля|і 
інших документів (крім документів, що містять 
таємницю) - фізичні та юридичні особи 
державної влади, органи місцевого самої 
мають право на отримання засвідчених і  

документів Державного земельного кадастру т 
них, якщо це пов'язано із здійсненням ними п о е  

встановлених законом)
3. Документи подані не в повному обсязі ( і  

документа, що підтверджує повноваження діят 
заявника, відсутність документа, що підтверда 
послуг з надання копії документа, що створі 
час ведення Державного земельного кадастру 
нього (або інформації (реквізитів платежу)**), 
відповідають вимогам, встановленим законом 
відповідає: встановленій формі)

зба (право 
гржавного 
>ть: щодо 
шості до 
оби, яким 
ису; щодо 
державну 

Органи 
рядування 
опій усіх 
1 витягів 3 
новажень,

ідсутність 
і від імені 
;ує оплату 
оеться під 
а витягу з 
та/або не 
(заява не

14. Результат надання адміністративної послуги Копії документів, що створюються під ча 
Державного земельного кадастру та/або витяги 
повідомлення про відмову у їх наданні

: ведення 
з них або

15. Способи отримання відповіді (результату) Видається центром надання адміністративні 
заявнику (уповноваженій особі заявника), на; 
поштою на адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі з 
кваліфікованим електронним підписом ( 
заявника відомості з Державного земельного 
про земельну ділянку або мотивована відмова 
таких відомостей за бажанням заявника видаю: 
у формі електронного документа 
телекомунікаційного зв'язку.

)х послуг 
їсиласгься

к власним 
печаткою) 
і кадастру 
у наданні 

г^ся також 
засобами

16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Держа 
земельного кадастру у формі копій документів, 
створюються під час ведення Державного земел 
кадастру наведено у додатку 1 до Типової інфо] 
картки адміністративної послуги.
Форма заяви про надання відомостей з Державі 
земельного кадастру у формі витягу з документ 
створюються під час ведення Державного земел 
кадастру наведено у додатку 2 до Типової інфо] 
картки адміністративної послуги.
**до 31 грудня 2021 р.

б(ного
^ЦО

>̂ного
^аційної
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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 Державного земельного кадастру) 

(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) 

(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)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

Порядку

□ витяг з Державного 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
□ землі в межах території адміністративно-територіаль(ної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку з:

□ відомостями про речові права на земельну ділянку, їх 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

□ усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

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

1

і

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

]

Шдомості про о б ’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості: І

Дані про земельну ділянку
і
Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

ДайК про інший об’єкт Державного земельного 
кадастру, стосовно якого запитуються відомості і
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Відомості про документ та/або витяг з документа Державного земельного кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

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

До заяви/запиту додаються:

копія документа, що посвідчує 
особу;
□ 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 земельно 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої 
прошу надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:___________________________
□ в іншій ф орм і_____________________________________________

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

копи

Підпис заявника
Дата реєстрації заяви

МП (за наявності) 

Дата подання заяви 

МП

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

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру________________________

і “Слл-ч' ; 
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Додаток 2
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягу з документа, 
що створюється під час веденні 
Державного земельного кадастру

(особа, уповноважена надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

(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)

(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)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Д ерж авного зем ельного кадастру

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
і □ землі в межах території адміністративно-територіальної
і одиниці

□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку з:

□ відомостями про речові права на земельну ділянку, ї|х 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії

 ̂ з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; |
□ усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 

крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

;у, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
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□ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

И  витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 
цільового призначення (використання);
□ довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’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 номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)

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 запи[і 
відомості:

зться

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 
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 формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідчено) копії 
прошу надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:___________________________
□ в іншій ф орм і_____________________________________________  ;

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

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви_____________ |
Підпис заявника_________________________   .

Прізвище, ім’я та  по батькові о с о б и ,! 
уповноваженої надавати відомості з 
Державного земельного кадастру

МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надавати
відомості з Державного земельного
кадастру____________________________,

Дата подання заяви _______________  ______________________
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНО]до

ЯГУКАДАСТРУ ПОПУЩЕНОЇ ОРГАНОМ. ШО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ. З ВИДАЧЕЮ В_Щ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадаст|ру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ №  1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання

Інформація щодо 
роботи Центру н 
адміністративних

)ежиму
здания
послуг

і' ; > -гг .
71/3/13-21 від і ; . и . ? о г
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1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443)9-12-95; 
bilooillva-cnaotSukr.net: 

http://biloDillva-meria.2ov.ua

Понеділок - Четвер:; 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спар mvkolaivka(®ukr.net

Понеділок: 8:15 -  і|7 
Вівторок: 8:00-20:0 

Середа-Четвер: 8:15-1 
П’ятниця: 8:00-16 0

15;
0;
7:15;
0.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

cnapburvn.rada(®ukr.net: 
http://burvn-miskrada. gov.ua

Понеділок: 8:00-17: 
Вівторок: 8:00-17:1 
Середа: 8:00-20:01 
Четвер: 8:00-17: И 

П'ятниця: 8:00-16:() 
Субота: 8:00-13:3(

15;
5;
);

0;
)

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57(2>ukr.net

Понеділок: 8:00-17 
Вівторок: 8:00-17:( 
Середа: 8:00-20:0і 
Четвер: 8:00-17;0< 

П'ятниця: 8:00-16:(

00;
0;
);
);
0.

1.5.

Відділ «Центр наданітя 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
спар. vpvsarivka(®ukr .net 

http://vpsr.gov.ua

Понеділок - П’ятниі 
8:00- 17:00.

|я :

1.6.
f l 5 ,*

■Mji |
^  ,T

Центр надання 
адміністративних послуг 
Глухівсркої міської ради

іГ'
і ■■І:
;і;

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

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

Snap gl®ukr.net; 
http://hlukhiv-rada.gov.ua/tsnap

Понеділок: 8:00 — 17 
Вівторок: 8:00 -  17: 
Середа: 8:00-20:0 
Четвер: 8 :00- 17:1 

П'ятниця-Субота: 8:00 -

15;
15;
0;
5;

16:00.

V - '  I■'».iV- V 

>■
> f

Л |H ift
Ц7- f

1 . , 4

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради
й  ‘ '

( :
и -----------------аи*-------------------------------

41400,Сумська обл., 
Шосткинеький р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnapfotukr.net;

Понеділок - Середа: 8 
17:15;

Четвер: 8:00-20:0 
П'ятниця: 8:00- 16:

:0 О -

1
0j
о й

:j -ii v iv  •• >
) '  з-; 1 ev ! '

http://biloDillva-meria.2ov.ua
http://burvn-miskrada
http://vpsr.gov.ua
http://hlukhiv-rada.gov.ua/tsnap


1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza ota/д) її kr.net 
https;//berezivska-gromada. gov.ua/

Понеділок: 8:00 -  Г 
Вівторок: 8:00 -  17 
Середа: 8:00 -  20: 
Четвер: 8:00 —17: 

П'ятниця: 8:00 -  16

7:15;
:15;
зо
15
:0р.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

http: //rada. konotop. or а/in dex. php/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

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

П'ятниця - Субота: 8:00

5:00;
:00;
00;
00;
-  15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’яз івської селищної 

ради

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

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

dubovvzovkata ukr.net; 
https:// dubovyzivska.rada.todav

Понеділок -  Четвер: 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20

3.00 - 

00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

pooivkaradafi/gmail.com

Понеділок -  Середа: 
17.15;

Четвер : 8.00 - 20. 
П'ятниця: 8:00-16

8.00-

00;
00

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
cnap.krsn pfffiukr.net: 

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

Понеділок -  Четвер: 
17.00;

П'ятниця: 8.00-16. 
Субота: 8.00-14.0

8.00-

00;
0.

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropil.ska.sT (aiukr.net: 
https://mvropilsca-aromada.aov.ua/ 

viddil-eentr-nadarmva- 
administrativnih -poslue-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.

8.00-

00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

Понеділок: 8:00-17 
Вівторок:8:00 -17: 
Середа: 8.00 - 20:С 
Четвер: 8:00 - 17:

:15;
15;
>0;
15;

; -  ■ и • </-л v J / > ; : >i ■'
/ ■ / г  з - ; і  ві/ ї і ; .с з ? ) : -

http://rada.konotop.ora/mdex.pho/ho
https://mvropilsca-aromada.aov.ua/


krolrada@ukr.net; 
httD://www.krolevets- 

miskrada.eov.ua /index.rihD/tsentr- 
nadannva-admin/389-tsnap

П’ятниця:8:00 - 10:00; 
Субота: 8:00 - 14:00.

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

httD://lebed vnrada.eov.ua

Понеділок; 8:00 -17 
Вівторок: 8:00 -20:( 
Середа: 8:00 - 17:1 
Четвер: 8:00 - 17:і1 

П’ятниця:8:00 - 10: 
Субота: 8:00 -  15j:

: 15;
)0;
5;
5;
00;
00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
cnao.ldol fil.ukr.net; 

http://ldol-aromada.eov.ua

Понеділок: 9:00-10 
Вівторок:9:00 -16: 
Середа: 9:00 - 16:3 
Четвер: 9:00 - 20:/ 

П’ятниця: 9:00 - 10

:00;
30;
0;
0;
00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
srmivka.cnap@lukr.net; 

http:// svnivska-eromada. aov.ua

і

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

П’ятниця: 8:00-17

:00;
Э0;
Ю;
>0;
00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnapfi/ukr.net; 
https://vilshanska-eromada.aov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16

>:00 - 

00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

n dr. спарйі sm. ао V. иа; 
http:/7nedrveailiv.nedr-rr. ora.ua/cnap/

Понеділок - Середа: І 
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:( 
П'ятниця: 8:00 -  16

{.00-

X);
:00.

1120 і
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг»
• Чупахівської селищної ради

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

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

cnap-chupahfiliikr.net

Понеділок - П'ятниця: $:00 — 
17:00.

1.21.

1 ,

Центр надання 
адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr okhtyrkafiaikr.net; 

http://www.omvk. sm.ua/content/secti

Понеділок: 8:00 -  Г 
Вівторок: 8:00 -  20 

Середа-Четвер: 8:00- 
П’ятниця: 8:00 -1 6  

Субота: 8:00 - 16:(

15;
00;
7:15;

:00;
ЗО.

7 і / Г  3-21 Б і; Г .  і - '
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1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-enai)f®ukr.net

Понеділок - Вівторок: 
17-15;

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

П’ятниця: 8-00 -  16

8І00-

00;
13;
-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

сп a p-Duti vl fffiukr. net

Понеділок: 8:00 -  1 
Вівторок: 8:00 -  17 
Середа: 8:00 -  20: 
Четвер: 8:00 -  17: 

П'ятниця: 8:00 -1 6

7:15; 
: 5; 
00; 
15; 
:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

сшт nsloboda(©ukr.net; 
https ://novosl obidska - 

eromada. gov.ua

Понеділок- П'ятниця 
16:00.

8:00 -

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr(® romnv-vk. gov. ua ; 

http://romnv.osp-ua.info/?ch=2&fl 
=zavnvat

Понеділок: 8:00-1 
Вівторок: 8:00 -  20 
Середа: 8:00 -  17: 
Четвер: 8:00 -  17: 

П'ятниця: 8:00 -  1( 
Субота: 8:00-15:

1:00;
.00;

Ь;
:00;
00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rs/aUikr.net: 

http://ajidrivashivska-eromada.gov.im

Понеділок: 8:00 -  1 
Вівторок: 8 :0 0 -1 ' 
Середа: 8:00 -  17: 
Четвер: 8:00 -  17: 

П'ятниця: 8:00- 16

7:15; 
: 15; 
15; 
15; 
:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Середино-Будської міської 
ради

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

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

sbudagor.sovettôïgmail.com: 
https://sbmiskrada. gov. ua

Понеділок- П'ятниця: 
17:15.

8:00-

1.28.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Зноб- 

Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

смт. Зноб-Новгородськ 
вул. 30 років Перемоги, 9; 

096 762 95 74; 
O43912790jmail.eov.ua: 

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

Понеділок: 8:00 - 1< 
Вівторок: 8:00 -  20 

Середа:- П'ятниця: 8:00

5:15;
:00;
- 16:15.

1.29.
Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних

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

srda .cnap0>sm. aov.ua;

Понеділок-Середа; 5 
17:15;

Четвер; 9:00 -  20:

1Оо
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послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

ЬШк/^иту. sm.gov.ua/index.nhD/uk/ 
огіогпеїі/гееіопаї-котіїеї

П'ятниця: 9:00 -16:15.
|

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спапй/втг. eov.ua: 
1Шо://спар.aov.ua/

Понеділок, Середа: 8:00 -  
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:0Ь -20:00; 
П'ятниця; 8:00-16:00; 
Субота: 8:00 -14:00.

1.31.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
виконавчого комітету 

Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlva@ukr.net; 
Ьйо://Ьі1огіг8ка. eromada.ore.ua/cnap 

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

Понеділок - Вівторо 
17.00;

Середа: 8:00 — 2< 
Четвер - П’ятниця: 

17.00.

с 8.00 -

):00
8.00-

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

иовЬсп аг>@и kr.net; 
www.trostvancts-miskrada.aov.ua

Понеділок-Вівторок
17:15;

Середа: 8:00 -  2( 
Четвер: 8:00 -  17 

П'ятниця: 8:00 -  1

: 8:00-

:00;
: 15; 
6:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnaD@sm.gov.ua; 
Ьнпу'АІіояіка-

rada.eov.ua/aovernment/deDartament 
з/ сепН nadannva а От п вНагіупіЬ 

ідахі не т  8Іа хінкіка 1/

Вівторок-Четвер: 9:0С 
П'ятниця: 8:30 -  1 
Субота: 8:30 -  15

-  16:00; 
5:30;
:30.

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

cnaD.vmDolrada@ukr.net; 
йПрУ/аготайа. org.ua/gromada/vamD 

іізса

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1---------------

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 37 Закону України «Про Державний земельний кадас(гр»

15. '

; • З- Л- :■ '
\ . Г'Т >. .

Акти Кабінету Міністрів 
України

Пункти 138, 139, 142, 144, 149 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету N 
України від 17.10.2012 № 1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 20 
523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг орга 
виконавчої влади через центри надання адміністративних по

іністрів

14 р. № 
тів
слуг»

! І ;

1 і

Акти центральних органів 
виконавчої влади

І 1 ;
1
і7.

• Акти місцевих органів 
'’виконавчої влади/органів 
місцевого самоврядування

І  ; ■ п 'У-.:Ь' > ■
; - г . )  - у ;  1 в*і і л

mailto:boromlva@ukr.net
http://www.trostvancts-miskrada.aov.ua
mailto:shst.mr-cnaD@sm.gov.ua
mailto:cnaD.vmDolrada@ukr.net


Умови отримання адміністративної послуги

8.
Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Виявлення фізичною або юридичною особою технічної поми 
(описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша поми; 
витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюва 
картографічних матеріалів Державного земельного кадастру

шш 
и|а)у 
ННІ 3

9.

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

1. Повідомлення про виявлення технічної помилки із викладе 
виявлених помилок за формою, що додається*.
2. Документи, що містять зазначені у повідомленні технічні г 
та документи, що підтверджують такі помилки і містять прав 
редакцію відповідних відомостей

нням суті

омилки,
ильну

10.

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

Повідомлення разом з доданими до нього документами подас 
центру надання адміністративних послуг заінтересованою ос 
особисто або надсилається рекомендованим листом з описом 
вкладення та повідомленням про вручення

ться до 
а бою

11.
Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

12. Строк надання 
адміністративної послуги

2 робочих дні з дня реєстрації відповідного повідомлення у 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській області а 
відповідному структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

бо у

13.
Перелік підстав для відмови 
у наданні адміністративної 
послуги

Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені 
в повідомленні про виявлення технічної помилки

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Протокол виправлення помилки
Повідомлення про виправлення помилки заінтересованим осе 
тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а тако 
осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок) 
Заміна документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку 
Державного земельного кадастру, викопіювання з картографі 
матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за йс 
бажанням
Відмова у виправленні помилки

)бам (у 
ж третіх

3
чних
ЇГО

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявник 
(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адр 
вказану заявником у заяві

У
есу,

16. Примітка
*Форма повідомлення про виявлення технічної помилки фізи 
юридичною особою наведено у додатку до Інформаційної кл] 
адміністративної послуги

мною або 
5ТКИ

і

. .:'.)ГП '</.Д V V ,
7 Ш ; ' 3-21 віуі; 1 ’ .1 3.207 '



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги виправленая 
технічної помилки у відомостях з 
Державного земельного кадастру, 
допущеної органом, що здійснює його 
ведення, з видачею витягу

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 релігійні переконання

відмовилася від прийняття номера) 

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою
----------------------------------------------------------- ї

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

-------------------------- :--------------------------- :---- Ь
документа, що посвідчує повноваження діяти;

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

№

місцезнаходження юридичної особи) 

(контактний телефон)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення технічної помилки фізичною або 

юридичною особою
м.

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про 
виявлення технічної помилки, а саме

П„._________________________________________________________________________________ [_> у:
(суть виявленої помилки)

‘□ « ’Витязі з Державного земельного кадастру про

(об'єкт Державного з земельного кадастру)
__), виданому "___ " _____________ 20__ році;з (реєстраційний номер _

□ довідці з Державного земельного кадастру (реєстраційний номер 
"___ " _ _ __________20__ році;

' У  1 Б )  І .( З

І
: Г | ! ' і І II

_), виданій



викопіюванні з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
Державного земельного кадастру (реєстраційний номер ______ ), виданому
_____________ 20__ році.

До заяви додаються:
~ документ, що містить технічні помилки; 

документ, що підтверджує факт існування технічної помилки:

документ, що підтверджує правильну редакцію зазначення відповідних відомостей.

Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Підпис заявника

М.П. (за наявності)

Дата подання заяви 

М.П.

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я та по батько 
Державного кадастрового реєст]

г
іатора

Підпис Державного кадастрої 
реєстратора

ого

- П <Л;1 \
3-7 1 є і,.

і її



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВШОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ. СЕРВІТУТУ. З
ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)

Відділ №  1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадафгру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області |

Відділ №  1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінні 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінні 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінні 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінні 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

і! ■
і Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

і . :
!;. "'-уМ і' 
!:

Найменування центру 
« надання 

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється

Місце знаходження, 
телефон/факе (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо р 
роботи Центру на 
адміністративних

ежиму
дання
іослуг

-,-мї . <л;Ь'



обслуговування суб’єкта 
звернення

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443)9-12-95; 
bilopillva-cnaD@ukr.net; 

http://biloDillva-meria.aov.ua

Понеділок - Четвер 
17:15;

П'ятниця: 8:00-її

8:00-

:®0.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спай mvkolaivka@ukr.net

Понеділок: 8:15 — 
Вівторок: 8:00-2С 

Середа-Четвер: 8:15 
П’ятниця: 8:00-1(

17:15; 
:00; 
-17:15; 
і 00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

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

cnaDburvn.rada@ukr.net: 
http://burvn-miskrada. aov.ua

Понеділок: 8:00-1 
Вівторок: 8:00-1” 
Середа: 8:00-20 
Четвер: 8:00-17 

П'ятниця: 8:00-1 ( 
Субота: 8:00-13

7:15;
15;

00;
15;

3:00;
ЗО

- 1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57@ukr.net

Понеділок: 8:00-! 
Вівторок: 8:00-Г 
Середа: 8:00-20 
Четвер: 8:00-17 

П’ятниця: 8:00-1(

7:00;
:00;
00;
00;
3:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69
cnaD.vpvsarivka@ukr.net

http://vpsr.aov.ua

Понеділок - П'яти 
8:00- 17:00

иця:

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap al@ukr.net; 
http://hlukhiv-rada. gov.ua/tsnap

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00-1 
Середа: 8:00-20 
Четвер: 8:00 -1 7  

П'ятниця-Субота: 8: ОС

17:15;
7:15;
:00;
: 15;
-  16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnap@uki.net:

Понеділок - Середа 
17:15;

Четвер: 8:00-20 
П'ятниця: 8:00- 1

8:00 -

:00;
6:00.

і • <a,i v  у ли -у ;• У
71/3/13-/1 В!/: Г . ( З 297"
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1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

cnao bereza otafiiukr.net 
http s ;//berezi vska-gromada. gov .ua/

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8:00- 17:15; 
Середа: 8:00 -  20:00; 
Четвер: 8:00-11:15; 

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спао konotop6iukr.net; 

http://rada.konotop.or2/index.oho/ho 
те/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00- 
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8:00 -  1 
Четвер: 8:00 -  2 

П'ятниця - Субота: 8:(

15:00;
(9:00;
$:00;
0:00;
'0 -  15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

dubovvzovkafitukr.net; 
https:// dubovvzivska.rada.todav

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-10:00

1.11.

Відціл-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Полівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

ропі vk arad а(Ж ста і 1. com

і
Понеділок -  Середа: 8.00 - 

17.15;
Четвер : 8.00 - 20.00; 
П'ятниця: 8:00-06:00

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
cnan.krsnpta) ukr.net; 

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

!
Понеділок -  Четвер: 8.00 - 

17.00;
П'ятниця: 8.00-06.00; 
Субота: 8.00-14.00.

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropilskasr(a)ukr.net; 
https://mvTonilsca-aromada.aov.ua/ 

vi ddil -centr-nadann va - 
administrativnih -poslua-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четве 
17.15;

П'ятниця: 8.00-

р: 8.00 - 

16.00.

1.14. ;
Центр надання 

адміністративних послуг 
виконавчого комітету 

Кролевецької міської рада

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

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

krolradafS’ukr.net;

Понеділок: 8:00 
Вівторок:8:00 - 
Середа:8:00 - 2 
Четвер: 8:00 - 1 

П’ятниця: 8:00 -

-17:15;
17:15;
0:00;
7:15;
16:00;

: ./у\
: , :-'■[] </..і v : ■ : 1 . ) ■
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http://rada.konotop.or2/index.oho/ho
http://rada.konotop.ora/index.ohp/ho
https://mvTonilsca-aromada.aov.ua/


91

htto://www.krolevets- 
miskrada.gov.ua /index.php/tsentr- 

nadannva-admin/389-tsnap

С убота: 8:00 -1 4 : 00.

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

ht tp: //1 ebed vnrada. gov. ua

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

П’ятниня:8:00 - 16 
Субота: 8:00 -1 5

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

htto://ldol-sromada. gov.ua

Понеділок: 9:00 -1 
Вівторок:9:00 -16 
Середа: 9:00 - 16 
Четвер: 9:00 - 20 

П’ятниця: 9:00 - 1

6:00;
:30;

Е
6:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
suni vka. cnan(o)ukr.net; 

http://svnivska-gromada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -1 
Вівторок:8:00 -17 
Середа: 8:00 - 20 
Четвер: 8:00 - 17 

П’ятниця: 8:00 -1

7:00;
.00;
00;
00;
7:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnap(@ukr.net: 
https://vilshan.ska-eromada.gov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 1

8:00 - 

6:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnapfilsm. gov.ua; 
http://nedrvaa і 1 і v. nedr-rr. ora. ua/епар/

Понеділок - Середа: 
17:15;

Четвер: 8:00 -  29 
П'ятниця: 8:00 - 1( • * 

О
 

ОО
 

О
 О

о
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1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cna D-chuDah/Sukr. net

Понеділок - П'ятниця 
17:00.

іооdo

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr okhtvrkafouikr.net: 

http://vvww.omvk.sm.ua/content/secti 
оп/32/235/

Понеділок: 8:00-1 
Вівторок. 8:00 -  2( 

Середа-Четвер: 8:00- 
П’ятниця: 8:00 -  1 

Субота: 8:00-16

7:15;
3:00;
-17:15;
6:00;
00.

і' , ^v!! v-Л v
7 ’ /O' '3-71 ві/: 1 А ) ТІЛ

http://www.krolevets-miskrada.gov.ua
http://www.krolevets-miskrada.gov.ua
http://svnivska-gromada.gov.ua
https://vilshan.ska-eromada.gov.ua
http://nedrvaa
http://vvww.omvk.sm.ua/content/secti


1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08;

chern-cnanto)ukr.net

Понеділок - Вівторо 
17-15;

Середа: 8-00 -  2( 
Четвер: 8-00 — 1" 

П’ятниця: 8-00 -

к: 8-00 -

]-00;
7-15;
(6-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnap-putivltoHikr.net

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 — 
Середа: 8:00 -  2 
Четвер: 8:00 -  Г 

П'ятниця: 8:00 -

17:15;
47:15;
):00;
?: 15; 
(6:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спао nslobodatoTikr.net; 
https://novoslobidska- 

aromada.eov.ua

Понеділок- П'ятниц 
16:00.

я: 8:00 -

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr(Sromnv-vk. aov.ua; 

http://romnv.osp-ua.mfo/?ch=2&fl 
=zavnvat

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8:00 -  1 
Четвер: 8:00 -  1 

П'ятниця: 8:00 -  
Субота: 8:00 -  1

17:00;
!0:00;
7:00;
7:00;
16:00;
5:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rsfolukr.net; 

http://andrivashivska-aromada.aov.ua

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  
Середа: 8:00 — 1 
Четвер: 8:00 -1  

П'ятниця: 8:00 -

17:15;
17:15;
7:15;
7:15;
16:00.

■ І '

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

s buda sorso vet fa) gmai 1. com; 
https ://sbmi skrada. gov. ua

Понеділок- П'ятниі 
17:15.

ія: 8:00 -

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

і/

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279(я).таі1. aov.ua; 

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

Понеділок: 8:00 + 
Вівторок: 8:00 -  

Середа:- П'ятниця: 8

16:15;
20:00;
00- 16:15.

' ? •  ;>4 ;
— Ml____

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету

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

srda. спар(й> sm.gov.ua; 
http://suinv.sm.aov.ua/index.php/uk/

Понеділок-Середа
17:15;

Четвер: 9:00 -1! 
П'ятниця: 9:00 —

: 9:00 -

0:00;
16:15.

і!
J

https://novoslobidska-aromada.eov.ua
https://novoslobidska-aromada.eov.ua
http://romnv.osp-ua.mfo/?ch=2&fl
http://andrivashivska-aromada.aov.ua
https://zn-otg.gov.ua/viddil-z-iuridichn
https://zn-otg.gov.ua/viddil-z-iuridichn
http://suinv.sm.aov.ua/index.php/uk/
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Степанівської селищної ради» prioriteti/reeional-komitet

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnan(®,smr. aov. ua; 
http://cnaD.aov.ua/

Понеділок, Середа: 8 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 
П'ятниця: 8:00 -16:( 
Субота: 8:00 -14:0

0 0 -

-20:00;

f

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458)58257; 

cnao boromlva/Shikr.net; 
httD.//bi lozirska. aromad a. ors. ua/cnap 

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

Понеділок - Вівторок: 
17.00;

Середа: 8:00 -  20:( 
Четвер - П’ятниця: : 1 

17.00.

8.00-

0
.00-

- 1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-en anfe/ukr. net ; 
www.trostvanets-miskrada.aov.ua

Понеділок-Вівторок:
17:15;

Середа: 8:00 — 20:( 
Четвер: 8:00 -  17: 

П'ятниця: 8:00 -  16

5:00-

>0;
5;
00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnaD/Â)sm. gov.ua; 
htto:// shostka-

rada.20v.ua/aovernment/deDartament 
s/centr nadannva adm n strativnih 

posing m sta shostka 1/

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

-16:00; 
30;
SO.

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

cnap.vmpolradaffl'aikr.net; 
httD://fflomada.ora.ua/aromada/vamp 

il sea

Понеділок-Четвер: 8:00 
П’ятниця: 8:00- 16

-  17:15; 
00.

І

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 29 Закону України «Про Державний земель®їй кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 125, 126,127, 165 Порядку ведення Держави 
земельного кадастру, затвердженого постановою Ка( 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 тр 
2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністрат 
послуг органів виконавчої влади через центри надан 
адміністративних послуг»

ото
'Інету

авня
4ВНИХ
ІЯ

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

7.
Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 
самоврядування

; ■ і! . '<л,ь ' .. 1 ■■■»'• '
Т Ч У ' У А  В!/' Г . (  3 /0-  '

http://cnaD.aov.ua/
http://www.trostvanets-miskrada.aov.ua
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Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку 
поширюються права суборенди, сервітуту

9.

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

1. Заява за формою, встановленою Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженим пост 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 
(форма заяви додається)*

2. Документ, який підтверджує повноваження діяти в 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заяви 
особою)
3. Документи, на підставі яких виникає право суборе 
сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділз 
поширюється таке право
4. Документацію із землеустрою щодо встановлення 
частини земельної ділянки, на яку поширюється праї 
суборенди, сервітуту у паперовій або електронній фо 
відповідно до вимог Закону України “Про землеуетр
5. Електронний документ, що містить відомості про ] 
робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Де 
земельного кадастру, відповідно до вимог Закону Ук 
Державний земельний кадастр».

рановою
1051

ід імені 
нком

Щ И ,

нки, на яку

меж
0
рмі
й”
іезультати 
ржавного 
заїни « Про

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

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Деря 
земельного кадастру про межі частини земельної діл 
поширюються права суборенди, сервітуту у паперові 
доданими документами подається до центру надання 
адміністративних послуг заявником або уповноважеї 
особою особисто або надсилається рекомендованим 
описом вкладення та повідомленням про вручення

авного 
інки, на яку 
й формі 3

юю ним 
зистом 3

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

14 робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви у| 
відповідному структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

113. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Земельна ділянка розташована на території дії пов 
іншого Державного кадастрового реєстратора

2. Документи подані не в повному обсязі (відсутнісп 
що підтверджує повноваження діяти від імені заявни 
відповідають вимогам, встановленим законом (заява 
відповідає встановленій формі)
3. Із заявою звернулася неналежна особа
4. Електронний документ не придатний для проведе: 
перевірки за допомогою програмного забезпечення} 
земельного кадастру

новажень

> документа, 
ка) та/або не 
не

зня його 
Державного

14. Результат надання адміністративної 
послуги

_ І ________________:_______________________

Витяг з Державного земельного кадастру про земелі 
на підтвердження внесення до Державного земельне 
відомостей про межі частини земельної ділянки, на : 
поширюються права суборенди, сервітуту

Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про вн

ну ділянку 
го кадастру 
іку

есення

'• і ••"['! ' '</-Л V ’ ■- ' :
7 Т Г З - Я  в!/; Г;.(.3 2 ' ) : "
п і  її н і і і і і і V її 'і і ТІ ГИ!



95

відомостей (змін до них) до Державного земельного кад 
про межі частини земельної ділянки, на яку поширюють 
суборенди, сервітуту
Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них 
Державного земельного кадастру про межі частини земб 
ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітут

астру 
ся права

]) Д О

льної
У

15.
Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг за 
(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою і 
вказану заявником у заяві

ЇВНИКу 
іа адресу,

16. Примітка

*Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) де 
Державного земельного кадастру про межі частини з є м і  

ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітут 
наведено у додатку до Інформаційної картки адміністра 
послуги

ЇЛ Ь Н О Ї

гу
тивної

; у  І . : и * п  - < /Д  V •>



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги внесення 
відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру про 
межі частини земельної ділянки, 
на яку поширюються права 
суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу

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 релігійні 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 внесення відомостей (змін до них) до Державного  

земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, 
на яку пош ирюються права суборенди, сервітуту

і І  Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу (внести до 
і Державного земельного кадастру відомості про межі частини земельної ділянки з
І кадастровим номером _________________________________________________, на яку
; поширюються права суборенди, сервітуту.
і '
І : -V д.
І •' і

і Уґ  3- Ї1 В!/ І .( ; X і, '
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До заяви додаються:

€ копія документа, що посвідчує особу;

€ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

€ копія документа про присвоєння податкового номера;

€ документація із землеустрою;

€ електронний документ;

€ документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням 
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

€ інші документи в кількості шт.

Інформацію про результати розгляду заяви надати:

€ у паперовій формі

€ в електронній формі на адресу:______________________________

Підпис заявника

М.П. (за наявності)

Дата подання заяви 

М.П.

Службова інформація 

Реєстраційний номер заявім

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я та по батькові 
Державного кадастрового реєстратора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора

- п <л.а V 
) "  З-Г1 Е1;



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ). ДОВІДКИ ПРО 
НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У

ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА 
ПЕВНИМ ВИЛОМ її ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ)

(назва адміністративної послуги)

Відділ №  1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області і

Відділ №  3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінця 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінця 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ № 1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у 
і ! Сумській області

Відділ № 4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у 
! ї Сумській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги
^  ' 

і' ' '/5? 
! • ' Щ

і. 2. 3.
і . ііаій■і. 1
і;

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання

Інформація щодо 
роботи Центру и 
адміністративний

режиму 
адання 
; послуг

< / - :ь
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здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

адміністративних послуг

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443)9-12-95; 
bilopillva-cnap@ukr.net; 

http: //bi Іорі II va-meria. aov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:

---
---

---
---

--
і

__
_2

2_
__

__
__

• 
О 0 1

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спар mvkolaivka@ukr.net

Понеділок: 8:15-1 
Вівторок: 8:00-20: 

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

7 15;
ф ;
17:15;
00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринеької міської ради

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

вул.. Д.Бедного, 6; 
(05454)2-22-07; 

cnaoburvn.rada@ukr.net; 
http://burvn-miskrada.aov.ua

Понеділок: 8:00-1) 
Вівторок: 8:00-17: 
Середа: 8:00-20:( 
Четвер: 8:00-17а 

П'ятниця: 8:00-16: 
Субота: 8:00- 13:1

15;
15;
)Ь;

г

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківеької селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57@ukr.net

Понеділок: 8:00-Г 
Вівторок: 8:00-17 
Середа: 8:00-20:1 
Четвер: 8:00-17:1 

П'ятниця: 8:00-16

:00;
00;
Ю;
)0;
00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
cnap.vpvsanvka@ukr.net 

http://vpsr. sov.ua

Понеділок - П’яти У 
8 :00- 17:00.

[ця:

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap gl@ukr.net; 
http://hluklriv-rada.gov.im/tsnap

Понеділок: 8:00-1 
Вівторок: 8:00- 7 
Середа: 8:00 -  2 ): 
Четвер: 8:00 -  17: 

П'ятниця-Субота: 8:00

7:15;
:15;
30;
15;
-  16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Кисво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnan@ukr.net;

Понеділок - Середа: 
П:15;

Четвер: 8:00- 20:( 
П’ятниця: 8:00 -  16

8:00-

Ю;
:00.

і'' ; а м а , <дл v :■= , ,-іа  'і  ;■ с  s;
7 І / 3 - 3 - 7 1  щ Г  а  3 . 2 3 7 '
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1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16; 
(05444)3-13-37 

cnaD bereza ota®.ukr.net 
https ;//berezivska-gromada. gov. ua1

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00  — 
Середа: 8:00 -  2 
Четвер: 8:00- 1 

П'ятниця: 8:00 -

17:15; 
І 7:15; 
ф:00; 
7:15; 

6:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konotopfSukr.net; 

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

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00- 
Середа: 8:00- 
Четвер: 8:00-2 

П'ятниця - Субота: 8

-15:00;
19:00;
5:00;
0:00;
р 0 -  15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

d u b о v vz о vk а (?/ u kr. n е t; 
https:// dubovvzivska.rada.todav

Понеділок -  Четве 
16.00;

П'ятниця: 8:00-

1

jp: 8.00 - 

20:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

порі vkarada®. amai 1. com

Понеділок -  Сере; 
17.15; 

Четвер : 8.00 - 
П'ятниця: 8:00-

;а: 8.00 -

20.00;
16:00

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
cnaD.krsnptffiukr.net; 

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

Понеділок -  Четві 
17.00;

П'ятниця: 8.00- 
Субота: 8.00-1

:р: 8.00 -

16.00;
4.00.

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropitskasr(®ukr.net: 
https ://m уторі 1 sea - aroma da. aov.ua/ 

viddil-centr-nadannva- 
administrativnili -poslua-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четві 
17.15;

П'ятниця: 8.00/

;р: 8.00 - 

16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
. Кролевецької міської ради

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

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

Понеділок: 8:0С 
Вівторок:8:00 - 
Середа:8:00 - 2 
Четвер: 8:00 -

-17:15;
17:15;
0:00;
[7:15;

/  з - ;  і Еу і л

http://rada.konotop.ora/mdex.php/lio
http://rada.konotop.ora/index.phD/ho


krolrada6lukr.net; 
httD://www.krolevets- 

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

П’ятниця:8:00 - 1( 
Субота: 8:00 - 14

:0р;
00

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

http://lebedvnrada.sov.ua

Понеділок; 8:00-1 
Вівторок:8:00 -20 
Середа; 8:00 - 17 
Четвер: 8:00 - 17 

П’ятниця:8:00 - її 
Субота: 8:00 -  15

7:15;
:0р;
15;
15;

і.-00;
:СЮ

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
cnao.ldol fi)ukr.net; 

http://Idol-sromada.sov.ua

Понеділок: 9:00 -1 
Вівторок:9:00 -16 
Середа: 9:00 - 16 
Четвер: 9:00 - 20 

П’ятниця: 9:00 - 1

6 00; 
:30; 
ЗО; 
00; 
600.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
sunivka .cnantS.ukr.net; 

httn;//svnivska-sromada.BOV.im

Понеділок: 8:00-1 
Вівторок:8:00 -17 
Середа: 8:00 - 20 
Четвер: 8:00 - 17 

П’ятниця: 8:00 - 1

7:00;
00;

Ьо;
00;
7:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshenapfi),ukr.net; 
https://vilshanska-sromada. sov.ua

Понеділок - Четвер 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 1

8:00-

6:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnapfilsm.sov.ua: 
http.77nedrveailiv.nedr-rr.ore.ua/cnap/

Понеділок - Середа : 
17:15;

Четвер: 8:00-20 
П'ятниця: 8:00 -  1

8:00-

:00;
6:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

спар-ehupahfi)ukr.net

Понеділок - П'ятниш 
17:00.

: 8:00-

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincenlr okhtvrkafiaikr.net; 

http://www.omvk.sm.ua/content/secti

Понеділок: 8:00 — 
Вівторок: 8:00 4 2 

Середа-Четвер: 8:00 
П’ятниця: 8:00 -  1 

Субота: 8:00-10

7:15;
0:00;
-17:15;
6:00;
.00.

■ П ' ■</-;] V - •
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оп/32/235/

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

eheni-cnap@ukr.net

Понеділок - Вівторс 
17-15;

Середа: 8-00-2 
Четвер: 8-00- 1 

П’ятниця: 8-00-

к: 8-00 -

0-00;
7-15;
16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnan-nutivl@ukr.net

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00 — 
Середа: 8:00-2 
Четвер: 8:00- 1 

П'ятниця: 8:00-

17:15;
17:15;
0:00;
7:15;
16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спао nsloboda@ukr.net; 
https://novoslobidska- 

eromada.eov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
rees tr@romnv-vk. eov. ua; 

http://rom.nv. osp-ua.info/?ch=2&tl 
=zavnvat

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00- 
Середа: 8:00- 1 
Четвер: 8:00-1 

П'ятниця: 8:00 -  
Субота: 8:00 -

17:00;
20:00;
7:00;
7:00;
16:00;
5:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rs@ukr.net: 

http://andrivashivska-eromada.eov.ua

Понеділок: 8:00 - 
Вівторок: 8:00- 
Середа: 8:00 -  1 
Четвер: 8:00-1 

П'ятниця: 8:00-

17:15;
17:15;
7:15;
7:15;
16:00.

1.27.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbudaeorsovet@email.com: 
https://sbmiskrada.eov.ua

Понеділок- П'ятниі 
17:15.

ія: 8:00-

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

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

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

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

Середа:- П'ятниця: 8j00 - 16:15.

1.29.
Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних

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

srda. cuap@sm. eov. на;

Понеділок-Середа
17:15;

Четвер: 9 :00-2

: 9 :00- 

0:00;

' [ I </■.] V
V,- 1 В)"
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юз

-
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

http://sumv.sm. eov.ua/index.oho/uk/ 
prioritet і/re еіопа l-komitet

П'ятниця: 9:00- 16: 15.

1:
1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnap(S>smr. eov.ua; 
http://cnao.eov.ua/

Понеділок, Середа: 8
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 
П'ятниця: 8:00 -16:( 
Субота: 8:00 -14:0

0 0 -

20:00;

г

1.31.

1

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlvafdlukr.net; 
http://bilozirska.aromada.ore.ua/cnao 

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

Понеділок - Вівторок: 
17.00;

Середа: 8:00 — 20:С 
Четвер - П’ятниця: : ї 

17.00.

8.00-

г
.00-

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

tr ost-cn а о@ uki.net; 
www.trostvanets-miskrada.aov.ua

Понеділок-Вівторок: і 
17:15;

Середа: 8:00 -  20:( 
Четвер: 8:00- 17:1 

П'ятниця: 8:00 -  16І

1:00 -  

0;

00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst .mr-cnaofdlsm. eov.ua; 
htto://shostka-

rada.eov.iia/eovernment/deoartament 
s/centr nadannva adm n strativnih 

poslue m sta shostkal/

Вівторок-Четвер: 9:00 - 
П'ятниця: 8:30- 15: 
Субота: 8:30- 15 3

16:00;
30;
0.

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

41200, Сумстка обл., 
Шосткинсышй р-н., смт. Ямпіль, 

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

cnap.vmpolradafdlukr.net; 
http://eromada. ore.ua/aromada/vamD 

ilsca

Понеділок-Четвер: 8:00 
П'ятниця: 8:00 -  16:

-  17:15; 
00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Земельний кодекс України, Закон України “Про 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

державну

5.

if

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 198, 199 Порядку ведення Державного з 
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Ь 
України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адмініс 
послуг органів виконавчої влади через центри н 
адміністративних послуг”

хмельного
Ііністрів

16 травня
тративних
адання

j
6. Акти центральних органів виконавчої 

влади

;7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого самоврядування

I -'/ ' ri- .</~,Tv. ; - / ,i.i ‘.t
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-  —---- ------ ----------------------------------------------------------------------- !---------------------
Умови отримання адміністративної послуги

8.
Підстава для одержання 
адм іністративної послуги

і
Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру

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, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №
1051 (форми заяв додаються)*
2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)

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

Заява про надання відомостей з Державного земц 
кадастру у паперовій формі з доданими докумен 
подається до центру надання адміністративних і 
заявником або уповноваженою ним особою осоС 
надсилається рекомендованим листом з описом 
повідомленням про вручення

ІЛ Ь Н О Г О

гами 
ослуг 
исто або 
вкладення та

11.
Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної послуги
Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відпо 
відповідному структурному підрозділі Головної 
Держгеокадаетру у Сумській області

б і д н о ї  заяви у 
'о управління

13.
Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні з 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державно 
кадастру звернулася неналежна особа (право на 
надано громадянам (зокрема, довідки про наявні 
земельної частки (паю) -  для подання 
уповноваженим представником сім’ї до місцев 
адміністрації або до виконавчого комітету сільс 
селищної ради заяви про надання державної соц 
допомоги).
3. Документи подані не в повному обсязі (відсут 
документа, що підтверджує повноваження діяти 
заявника) та/або не відповідають вимогам, встан 
законом (заява не відповідає встановленій форм

апитувані

го земельного 
отримання 
сть та розмір

ої державної
Е.КОЇ,
альної

зі сть 
від імені 
овленим 
)

14.
Результат надання адміністративної 
послуги

Довідка про наявність та розмір земельної часта 
довідка про наявність у Державному земельном; 
відомостей про одержання у власність земельно' 
межах норм безоплатної приватизації за певним 
цільового призначення (використання) або повід 
відмову у наданні відомостей з Державного зем* 
кадастру

і (паю),
' кадастрі 
ділянки в 
видом її 
йомлення про 
льного

15.
Способи отримання відповіді 
(результату)

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

)слуг
і|дсилається

І6. Примітка *Форми заяв про надання відомостей з Держави 
земельного кадастру наведені у додатках 1, 2 до

Ого

г..; . </.,:ь  1 > -'і; д • іі ■ ■.
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Інф ормаційної картки адміністративної послуги

Додаток 1
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі 
довідки про наявність та розмір 
земельної частки (паю)

(особа, уповноважена надавати відомості 

з Державного земельного кадастру) 

(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) 

(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) 

(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 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку з:

□ відомостями про речові права на земельну ділянкіу, їх 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

□ усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що

; '  ! і <АЛ V-
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виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання 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;
0  довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержаная 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 номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної особи

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)

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 о б ’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості:

Дані про земельну ділянку
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Місце розташування земельної ділянки

Кяттягтровий 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 
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 на земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державного земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої' 
прошу надати:

копи

і □ у паперовій формі 
1 в електронній формі на адресу: 

□ в іншій ф орм і________________

Підпис заявника

МП (за наявності)

Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

1
Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім’я та по батькові особи 
уповноваженої надавати відом ості: 
Державного земельного кадастру

Підпис особи, уповноваженої надав 
відомості з Державного земельного 
кадастру

ати

МП
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Додаток 2
до Інформаційної картки
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі довідки про
наявність у Державному земельному
кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки в межах 
норм безоплатної приватизації за 
певним видом її цільрвого 
призначення (використання)

(особа, уповноважена надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

(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)

(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)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

та Порядку

; □ витяг з Державного 
земельного кадастру

про; І

і

□ межі державного кордону України
□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку з:

□ відомостями про речові права на земельну ділянку, їх 
обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємод: 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

□ усіма відомостями, внесеними до Поземельної книггі. 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що
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виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання 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);
0  довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання | 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 
цільового призначення (використання);
□ довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта 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 номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

І
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 виникла потреба в отриманні інформації

!

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

Дані про земельну ділянку

; ; :--п </.,!<■ 
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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 када 
стосовно якого запитуються відомості:

стру,

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
(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 
прошу надати:

□ у паперовій формі

□ в електронній формі на адресу:___________________________
□ в іншій ф орм і_____________________________________________

копії

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

МП
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Дата реєстрації заяви

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

Підпис особи, уповноваженої надаваті 
відомості з Державного земельного 
кадастру



ш

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМШ ДО НИХ) ЦРО

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва адміністративної послуги) І

Відділ № 1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області І

Відділ № 4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління) 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління) 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управлінь 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадкстру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щод 
роботи Центру 
адміністративн

о режиму 
надання 
ях послуг
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звернення

,1.1.
4
\

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
biIopillva-cnap{3)ukr.net; 

htto://bilooillva-meria. aov.ua

Понеділок - Четвер: 8 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:0

:00-

).

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

cnao mvkolaivkafiiukr.net

Понеділок: 8:15 -  17: 
Вівторок: 8:00-20:0 

Середа-Четвер: 8:15-1 
П’ятниця: 8:00-16:0

15;
);
7:15;
0.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

cnanburvn.radatojukr.net; 
http://burvn-miskrada. eov.ua

Понеділок: 8:00-17: 
Вівторок: 8:00-17:1 
Середа: 8:00-20:0С 
Четвер: 8:00-17:15 

П'ятниця: 8:00-16:0 
Субота: 8:00-13:ЗС

15;
5;

Э;
і

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57io)ukr.net

Понеділок: 8:00-17: 
Вівторок: 8:00-17:0 
Середа: 8:00-20:0( 
Четвер: 8:00-17:0С 

П'ятниця: 8:00-16:С

)0;
0;
1;
;
0.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
cnap.vpvsarivkafi),ukr.net 

http://vpsr. 20v.ua

Понеділок - П'ятниі 
8 :00- 17:00.

щ:

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap al@.ukr.net; 
http://lilukliiv-rada.eov.ua/tsnap

Понеділок: 8:00 -  17 
Вівторок: 8:00- 17: 
Середа: 8:00 -  20:0 
Четвер: 8:00-17:1 

П'ятниця-Субота: 8:00 -

15;
15;
0;
5;
16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради

41400.Сумська обл., 
Шосткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnap(®ukr.net;

Понеділок - Середа: 1 
17:15;

Четвер: 8:00-20:0 
П'ятниця: 8:00 -  16:

:00 -

0;
00.

</. і ^

http://burvn-miskrada
http://vpsr
http://lilukliiv-rada.eov.ua/tsnap


1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

cnao bereza ote(®ukr.net 
https;//berezivska-gromada.gov.ua/

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8:00- 17:1р; 
Середа: 8:00 -  20:00; 
Четвер: 8:00 -17:15; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447)6-33-19; 
cnaD konotopf«>iikr.net: 

http://rada.konotoD.ora/mdex.Dhp/ho

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  ] 
Середа: 8:00 -  И 
Четвер: 8:00 -  2( 

П'ятниця - Субота: 8:С

15 00; 
9:00;
>:0Ь;
>:<Ю;
0 J- 15:00.me/2014-12-25-08-14-09

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

dubovvzovkarimikr.net; 
https:// dubovvzivska.rada.todav

Понеділок -  Четвер 
16.00;

П'ятниця: 8:00-2

: 8.00- 

0:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

popivkaradaf® email.com

Понеділок -  Середі 
17.15;

Четвер : 8.00 - 2( 
П'ятниця: 8:00-1

і: 8.00 -

|.00;
6:00

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
сп а р. krsnpfi) ukr.net; 

http://rada.konotop.or2/index.php/l10 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четве| 
17.00;

П'ятниця: 8.00-1 
Субота: 8.00-14

>: 8.00-

6.00;
.00.

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

m Ігорі lskasr{©ukr .net; 
httD.s:/7mvropilsca-aromada. aov.ua/ 

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

28-12-2017/

Понеділок -  Четве] 

;

>: 8.00 - 

6.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

krolradafi7ukr.net; 
http://www.krolevets-

Понеділок: 8:0С - 
Вівторок:8:00 -1 
Середа:8:00 - 2С 
Четвер: 8:00 - Г 

П’ятниця:8:00 - 
Субота: 8:00 1

17:15;
7:15,
):00;
7:15;
6:00;
4:00.

http://rada.konotoD.ora/mdex.Dhp/ho
http://rada.konotop.or2/index.php/l10
http://www.krolevets-


1 1 4

miskra da.aov.ua /index.nhn/tscntr- 
nadannva-admin/389-tsnap

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

http://Iebedvnrada.gov.ua

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

П’ятниця:8:00 - 16 
Субота: 8:00-15

М5;
00;
1 5 ;
15;
:00;
00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

42500, Сумська обл., 
Ром енський р-н., 

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
cnan.ldol fokikr.net: 

http://ldol-gromada.eov.ua

Понеділок: 9:00 -К 
Вівторок: 9:00 -16 
Середа: 9:00 - 16: 
Четвер: 9:00 - 20: 

П’ятниця: 9:00 - її

1:00;
З О ;
30;
00;
>:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
sunivka.cnap(a),ukr.net; 

http://svnivska-eromada.eov.ua

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

П’ятниця: 8:00 - Г

:00;
00;

b
:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnap@ukr.net: 
https://vilshanska-eromada.eov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - Ь

8:00-

5:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnap@),sm. eov.ua ; 
http://nedrveailiv.nedr-rr.ore.ua/cnap/

Понеділок -  Середа: 
17:15;

Четвер: 8:00 -20 
П'ятниця: 8:00 -  1(

8:00-

00;
3:00.

t :  ■

1 . 2 0 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради

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

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

cnan-chupah@iulcr.net

Понеділок -  П'ятниця 
17:00.

: 8:00 -

1 .2 1 .

’i l ’
5 і;

Центр надання 
адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr okhtvrka@iikr.net; 

http://www.om vk.sm.ua/content/secti

Понеділок: 8:00 -  ' 
Вівторок: 8:00 -  2 

Середа-Четвер: 8:00 
П’ятниця: 8:00 -  1 

Субота: 8:00 - 16

7:15;
3:00;
-  17:15; 
6:00; 
:00.оп/32/235і

’ ; - П </‘Л v : - і-' і- • )' ■ ' ■
7 ' ;  У '  3-71 В 7  1 : .( 7  ( У .

М  І М Р Щ П !  : !  Ц  1

http://Iebedvnrada.gov.ua
http://ldol-gromada.eov.ua
http://svnivska-eromada.eov.ua
mailto:vilshcnap@ukr.net
https://vilshanska-eromada.eov.ua
http://nedrveailiv.nedr-rr.ore.ua/cnap/
mailto:cnan-chupah@iulcr.net
mailto:okhtvrka@iikr.net
http://www.om


1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Гогеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chem-enap@ukr.net

Понеділок - Вівторок
17-15;

Середа: 8-00 -  2С 
Четвер: 8-00 -  17 

П’ятниця: 8-00 -  1

: 8Ш0 -

-00;
ПІ;
6-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnap-putiviraXikr.net

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00- 1 
Середа: 8:00 -  2С 
Четвер: 8:00 -  17 

П'ятниця: 8:00 -  1

17 15; 
7:15;

і  
6 00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спар nsloboda@ukr.net; 
https://novoslobidska- 

aromada.eov.ua

Понеділок- П'ятнищ 
16:00.

ні 8:00-

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
ree.str@romnv-vk.gov.iia; 

http://romnv.osp-ua.info/?ch=2&fl 
=zavnvat

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

П'ятниця: 8:00-1 
Субота: 8:00 -  Н

17:00;
0:00;
00;
00;

6:00;
5:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rs@ukr.net; 

http://andrivashivska-aromada.eov.ua

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00- 1 
Середа: 8:00 -  Г  
Четвер: 8:00 -  V. 

П'ятниця: 8:00 -  1

17:15;
7:15;
: 15; 
;15; 
6:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Середино-Будської міської 
ради

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

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

sbudaeorsovet @ gmai 1. com; 
https ://sbmi skra da. aov. ua

Понеділок- П'ятниці 
17:15.

?: 8:00 -

1.28.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Зноб- 

Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

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

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

Понеділок: 8:00 
Вівторок: 8:00-2 

Середа:- П'ятниця: 8:С

16:15;
0:00;
>0- 16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

srda.cnaD@sm.Kov.ua; 
http://sum v. sm. gov. ua/index. php/uk/ 

prioriteti/regionai-komitet

Понеділок-Середа:
17:15;

Четвер: 9:00 -  2( 
П'ятниця: 9:00 -

9:00-

):00;
6:15.

; + 11 >• .х. -t • з ;і
7ЧЗЧЗ-21 ві/: 1 : .ГЗ 23;

mailto:chem-enap@ukr.net
mailto:nsloboda@ukr.net
https://novoslobidska-aromada.eov.ua
https://novoslobidska-aromada.eov.ua
mailto:ree.str@romnv-vk.gov.iia
http://romnv.osp-ua.info/?ch=2&fl
mailto:andrivushivka.rs@ukr.net
http://andrivashivska-aromada.eov.ua
mailto:04391279@mail.aov.ua
https://zn-ota.eov.ua/viddil-z-iuridichn
https://zn-ota.eov.ua/viddil-z-iuridichn
mailto:srda.cnaD@sm.Kov.ua
http://sum


1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnaD(a)smr.aov.ua; 
hun://cnan.izov.ua/

Понеділок, Середа: 8; 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 - 
П'ятниця: 8.00 -16:0 
Субота: 8:00 -14:00

30-

20:00;
0;
,

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458)58257; 

спац boromlvafi/.ukr.net; 
http://bilozirska.eromada.ore.ua/cnap 

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

Понеділок - Вівторок: 
17.00;

Середа: 8:00 -  20:0 
Четвер - П’ятниця: : 8 

17.00.

1.00-

0
00-

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost -сп a vfw ukr. net; 
www.trostvanets-miskrada.eov.ua

Понеділок-Вівторок: 8 
17:15;

Середа: 8:00 -  20:0( 
Четвер: 8:00-17:1. 

П'ятниця: 8:00- 16:(

0 0 -

);

>0.

1.33.
У правління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnapfd'sm. aov.ua; 
http://shostka-

rada.eov.ua/aovernment/der) art ament 
s/centr nadannva adm n strativnih

Вівторок-Четвер: 9:00 -  
П'ятниця: 8:30 -  15:. 
Субота: 8:30 -  15:3

16:00;
Ю;
0.

poslue m sta shostkal/

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

шар. vnmolrada(d)u kr.net; 
http://eromada.ore.ua/eromada/vamD 

ilsca

Понеділок-Четвер: 8:00 - 
П'ятниця: 8 :00- 16:

- 17:15; 
00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 21 Закону України «Про Державний земельний кадаетр»

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 118, 121, 122 Порядку ведення Державного земег 
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
від 17 жовтня 2012 р. № 1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травш 
№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних посл} 
органів виконавчої влади через центри надання адмінісц 
послуг»

ьного
України

2014 р. 
г
ативних

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

7.
Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 
самоврядування

; ■■■[!. </-:j v ■ 1  ̂ і' -

ІУ і! ІМІіІН-І і ІІісІІі

http://bilozirska.eromada.ore.ua/cnap
http://www.trostvanets-miskrada.eov.ua
http://shostka-
http://eromada.ore.ua/eromada/vamD


Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державне 
земельного кадастру

згр

9.

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

1. Заява про внесення відомостей (змін до них) до Держаї 
земельного кадастру за формою, встановленою Порядкох 
ведення Державного земельного кадастру, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 20 
№ 1051 (форма заяви додається)*

2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від і,\ 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявники* 
особою)

3. Документацію із землеустрою, яка є підставою для вне 
відомостей (змін до них) до Державного земельного када 
земельну ділянку у паперовій або електронній формі відп 
до вимог Закону України «Про землеустрій»

4. Електронний документ, що містить відомості про резуі 
робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Держа 
земельного кадастру, відповідно до вимог Закону У країн 
Державний земельний кадастр»

ЇН О ГО

[

12 р.

ІЄНІ
1

сення 
стру про 
овідно

іьтати 
вного 
и «Про

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

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Держави 
земельного кадастру про земельну ділянку у паперовій ф 
доданими документами подається до центру надання 
адміністративних послуг заявником або уповноваженою 
особою особисто або надсилається рекомендованим лист 
описом вкладення та повідомленням про вручення або в 
електронній формі за власним кваліфікованим електрони 
підписом (печаткою) заявника надсилається через Єдини 
державний портал адміністративних послуг, у тому числ 
інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастл

)ГО

зрмі з 

ним
ОМ 3

им
й
через

>У*

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у віди 
структурному підрозділі Головного управління Держгео 
у Сумській області

звідному
кадастру

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. Розташування земельної ділянки на території дії повис 
іншого Державного кадастрового реєстратора
2. Документи подані не в повному обсязі (відсутність д р  
що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) 
відповідають вимогам, встановленим законом (заява не 
відповідає встановленій формі)
3. Наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі
4. Електронний документ не придатний для проведення 
перевірки за допомогою програмного забезпечення Деря 
земельного кадастру ]

важень

сумента, 
гаУабо не

юго
авного

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну д 
на підтвердження внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру
Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесені 
відомостей (змін до них) до Державного земельного када

ілянку

ІЯ
стру про

!'■  і - . - ' ї ї  ' V - . l v  ■ '
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земельну ділянку
Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) 
Державного земельного кадастру

ДО

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг зая 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається пошто 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заяви 
бажанням заявника видається також у формі елекгронног 
документа засобами телекомунікаційного зв’язку

внику 
ю на

іка за 
0

16. Примітка
* Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку н 
у додатку до Інформаційної картки адміністративної посі

аведено
іуги

7 ‘і Г)1' З-
< /••]  V

' 1 вуї



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги внесены, 
відомостей (змін до них) про 
земельну ділянку

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 релігійні переконання

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

(назва документа, номер та серія, дата видачі

документа, що посвідчує повноваження дія|ги 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

, та

місцезнаходження юридичної особи)

(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного

земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу 
відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:

внести

Г ; : - 'П . </-Ді' ’ >
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об'єкт Державного земельного кадастру, щодо 
якого вносяться відомості:

€ землі в межах державного кордону України;

€ землі в межах території адміністративно-
територіальної одиниці;

€ обмеження у використанні земель; 

0  земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

Інші відомості:

Кадастровий номер земельної ділянки (за 
наявності):

Дані про інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого вносяться 
відомості:

До заяви додаються:

€ копія документа, що посвідчує особу;

€ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

€ копія документа про присвоєння податкового номера;

€ документація із землеустрою;

€ документація із оцінки земель;

€ електронний документ;

€ рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування;

€ договір;

€ рішення суду;

€ документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазна ченням
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

7 У, 1 В',



€ у паперовій формі

€ в електронній формі на адресу:_

Підпис заявника

М.П. (за наявності)

Дата подання заяви 

М.П.

Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я та по батьков 
Державного кадастрового реєстр

і
атора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора

; ' - ті <ллч'
Г  З-П в1;



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 
(назва адміністративної послуги)

Відділ №  1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ № 2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ № 3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадас|гру у
Сумській області

Відділ № 2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадас|гру у
Сумській області

Відділ № 3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадафру у
і Сумській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2 . 3.

. №

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта

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

Центру надання 
адміністративних послуг

Інформація щодо ре; 
роботи Центру над; 
адміністративних ш

киму
ІН Ш І

слуг

</-.К ;
1 Е )  і

■ і



звернення

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
bilopitlva-cnapfi),ukr.net; 

httt>://biloi>illva-meria. aov.ua

Понеділок - Четвер: ! 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:0

1:00-

0.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спап mvkolaivkafoaikr.net

Понеділок: 8:15-17 
Вівторок: 8:00-20:0 

Середа-Четвер: 8:15-1 
П’ятниця: 8:00-16:С

15;
0L
7 15; 
0.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Бедного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

cnacburvn .rada(a)ukr.net; 
http://burvn-miskrada. eov.ua

Понеділок: 8:00-17: 
Вівторок: 8:00-17:1 
Середа: 8:00-20:0( 
Четвер: 8:00-17:11 

П'ятниця: 8:00-16:0 
Субота: 8:00-13:3«

15;
5;
І

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57@,ukr.net

Понеділок: 8:00-17: 
Вівторок: 8:00-17:0 
Середа: 8:00-20:0 
Четвер: 8:00-17:0: 

П’ятниця: 8:00-16:(

00;

/
0.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
cnaD.vt5vsarivka@ukr.net 

Іти: vpsr.eov.ua

Понеділок - П'ятиш 
8:00- 17:00.

дя:

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap al(®ukr.net; 
http://hlukhi v-rada. aov. ua/tsnap

Понеділок: 8:00- 17 
Вівторок: 8:00 -  17: 
Середа: 8:00 -  20:0 
Четвер: 8:00 -  171:1 

П'ятниця-Субота: 8:00 -

: 15;
15;
0;
5;

16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н, м, Глухів, 
вул. Кисво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esrnan cnap@,ukr.net;

Понеділок - Середа: 
17:15;

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

1:00 -

0;
00.

і ; '  і I . Л/-Ц V. " J > • i .". . >\
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1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівеької сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza otg@ukr.net 
https;//berezivska-gromada. gov.ua/

Понеділок: 8:00 -  17:1 
Вівторок: 8:00- 17:11 
Середа: 8:00-20:00 
Четвер: 8:00-17:15 

П'ятниця: 8 :00- 16:0'

5;

1.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

http://rada.konotop.org/index.nhD/ho

Понеділок: 8:00- 15:0 
Вівторок: 8:00- 19:0( 
Середа: 8:00 -  15:00 
Четвер: 8:00 -  20:00 

П'ятниця - Субота: 8:00 -

0;
).,

15:00.те/2014-12-25-08-14-09

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

41656, Сумська обл., 
К онотопський р-н, с. Сім’янівка, 

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

dubovvzovka@ukr.net: 
https:// dubovvzivska.rada.todav

Понеділок -  Четвер: 8. 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:0С

Ю-

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
К онотопський р-н, с. Поиівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

popivkarada@amail.com

Понеділок -  Середа: 8. 
17.15;

Четвер : 8.00 - 20.00 
П'ятниця: 8:00-16:0'

30-

'

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

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

http://rada.konotop.ora/index.Dhp/ho 
те/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8. 
17.00;

П'ятниця: 8.00-16.03 
Субота: 8.00-14.00.

00-

;

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

т  і г ор і 1 ska sr @ukr. n et; 
https://mvropilsca-aromada. aov.ua/ 

viddi l-centr-nadaimva- 
administrativnih -poslua-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: 8. 
17.15;

П’ятниця: 8.00-16.00

00-

.

1.14.
Центр надання 

адміністративних послуг 
виконавчого комітету 

Кролевенької міської ради

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

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

krolrada@ukr.net; 
http://ww w. krolevets-

Понеділок: 8:00-17:1 
Вівторок:8:00 -17:15 
Середа:8:00 - 20:00 
Четвер: 8:00- 17: 5 

П’ятниця:8:00 - 16І0 
Субота: 8:00 - 14:00

5;

0;

: П </';Ь ’ > ■'
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miskrada.eov.ua /index.Dhp/tsentr- 
nadamtva-admm/389-tsnap

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
lebedvn-admin@ukr.net'. 
httD://lebedvnrada. Hov.ua

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

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

400
15;
15;
00;
00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

http://ldol-ffl-omada.eov.ua

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

П’ятниця: 9:00 - 16

:00;
30;
ЗО;
30;
:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, Т,

5-74-11;
stmivka.cnap@ukr.net;

http://svnivska-eromada.eov.ua

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

П’ятниця: 8:00 - 17

4 о ;
П0’
Зр;
DO;
00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnap@ukr.net; 
https ://vі 1 shan ska - erom ada. eov.ua

Понеділок - Четвер: 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16

8:00-

:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnap@sm. eov.ua; 
http://nedrvaailiv.nedr-rr.ore.ua/cnap/

Понеділок - Середа: 
17:15;

Четвер: 8:00-20: 
П'ятниця: 8:00 -16

8:00-

00;
і:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnap-chupah@ukr.net

Понеділок - П'ятниця 
17:00.

1Оо

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

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

http://wwvv.omvk.sm.ua/content/secti 
оп/32/235/

Понеділок: 8:00 -  1 
Вівторок: 8:00 -  2( 

Середа-Четвер: 8:00- 
П’ятниця: 8:00 - 1< 

Субота: 8:00- 1.6

7:15;
):00;

17:15;
5:00;
00.

' : ,-'П <лл,. > , jl-.
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1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnaofi)ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15;

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

П’ятниця: 8-00 —16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143;

cnap-nutivl©,ukr.net

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спар nsloboda@ukr.net; 
https:/7novoslobidska- 

aromada. eov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr@romnv-vk.2ov. иа: 

http: //ronm v. osp -иа. info/?ch=2&fl 
=zavnvat

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

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

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rs@ukr.net; 

http://andrivashivska-2romada.eov.ua

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.27.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbuda2orsovet@email.com: 
https://sbmiskrada.2ov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

смт. Зноб-Новгородськ 
вул. 30 років Перемоги, 9; 

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

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

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

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

srda.cnap@sm.aov.ua; 
http://sumv.sm.aov.ua/index.php/uk/ 

prioriteti/reaional-komitet

Понеділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

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

; . і  - - - I і ' < Л ; 1 \  Г ■ ' / ;
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1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnaD<@smr. eov.ua ; 
http://cnaD.20v.ua/

Понеділок, Середа: 8:0 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 -2 
П'ятниця: 8:00 -16:00 
Субота: 8:00 -14:00.

С -

0:00;
;

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlva/Sukr.net; 
http://bilozirska.2romada.ora.ua/cnaD 

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

Понеділок - Вівторок: 8 
17.00;

Середа: 8:00 -  20:0( 
Четвер - П’ятниця: : 8.1 

17.00.

00-

:о -

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnanfi/ukr.net; 
w\vw. tros t van ets -in і skra da. gov. ua

Понеділок-Вівторок: 8: 
17:15;

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

П'ятниця: 8:00- 16:0

ю -

3.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

sh s t. mr-cnan® sm. aov. ua : 
htto://shostka-

rada.eov.ua/aovernment/deDartament 
s/centr nadannva adm n strativnih 

poslua m sta shostkal/

Вівторок-Четвер: 9:00 — 
П'ятниця: 8:30- 15:3 
Субота: 8:30- 15:3(

6:00;
0;

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

cnap.vmDolradardîukr.net: 
httD://aromada.ora.ua/aromada/vamp 

il sea

Понеділок-Четвер: 8:00-- 
П'ятниця: 8:00- 16:0

17:15;
0.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони У країни Стаття 24 Закону України “Про Державний земельь 
кадастр”

т

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 110, 110-1, 110-2, 111 Порядку ведення Дер 
земельного кадастру, затвердженого постановою К; 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 161 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністра 
послуг органів виконавчої влади через центри нада 
адміністративних послуг»

кавного
бінету

равня
гивних
шя

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

7 '7:1 '' 3-ї 1 в і/ і 1 7(В.?07
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8. Підстава для одержання адміністративної 
послуги Заява про державну реєстрацію земельної ділянки

9.

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

1. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за 
формою, встановленою Порядком ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви 
додається)*
2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)

3. Оригінал погодженої відповідно до законодавства 
документації із землеустрою, яка є підставою для формування 
земельної ділянки у паперовій або електронній формі 
відповідно до вимог Закону У країни «Про землеустрій»

4. Електронний документ, що містить відомості про 
результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до 
Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону 
У країни «Про Державний земельний кадастр»

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

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки 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 
Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в 
електронній формі з доданими документами подається 
відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником 
через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у 
тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему 
Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, 
що забезпечує формування та подання заяви (далі -  Інтернет- 
сторінка).

11.
Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної послуги

14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
відповідному структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 
(7 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
відповідному структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області **)

13.

І і'.."

---Уі і .

Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

'і.

1. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника) та/або не відповідають вимогам законодавства
2. Розташування в межах земельної ділянки, яку 
передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її 
частини
3. Розташування земельної ділянки на території дії 
повноважень іншого Державного кадастрового 
реєстратора***
4. Електронний документ не придатний для проведення його 
перевірки за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру

, '• ' і ' : V  Л \ г >
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14.
Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельн 
ділянку на підтвердження державної реєстрації земелі 
ділянки
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про деря 
реєстрацію земельної ділянки
Рішення про відмову у здійсненні державної реєетрац 
земельної ділянки

У
зНОЇ

<авну

п

15. Способи отримання відповіді (результату)

Видаст ься центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилаєтьі 
поштою на адресу, вказану заявником у заяві 
За власним бажанням заявника надсилається у формі 
електронного документа з використанням засобів 
телекомунікаційного зв’язку на адресу Інтернет-сторі 
якою здійснювалося подання заяви.

я

пси, за

16. Примітка

* Форма заяви про державну реєстрацію земельної 
наведено у додатку до Інформаційної картки адмініст 
послуги.
** Відповідно до Тимчасового порядку взаєм< 
державними кадастровими реєстраторами теритс 
органів Державної служби з питань геодезії, карто 
кадастру на період реалізації пілотного пр< 
запровадження принципу екстериторіальності в д 
реєстрації земельних ділянок, затвердженого по< 
Кабінету Міністрів У країни від 3 червня 2020 р. № 4! 
*** Не застосовується відповідно до Тимчасового 
взаємодії між державними кадастровими реєст 
територіальних органів Державної служби з питані 
картографії та кадастру на період реалізації пілотноп 
із запровадження принципу екстериторіальності в і 
реєстрації земельних ділянок, затвердженого пос 
Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 4:ї

ділянки
ративної

)ДІЇ між 
ріальних 
графії та 
екту із 
ержавній 
лановою 
5.
порядку

)аторами
геодезії,
проекту

ержавній
лановою
5.
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги державна 
реєстрація земельної ділянки з 
видачею витягу

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 релігійні 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 державну реєстрацію земельної ділянки

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний
земельний кадастр" прошу зареєструвати земельну ділянку п лощ ею __________ гектарів, яка
розташована за адресою:

Додаткові відом ості___________________________________________

До заяви додаються:

€ копія документа, що посвідчує особу;

€ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

7 ; П </-Л V
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€ копія документа про присвоєння податкового номера;

€ документація із землеустрою; 

€  електронний документ;

Службова інформація

Реєстраційний номер заяви

Підпис заявника

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я та по батькові 
Державного кадастрового реєстратора

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

Дата подання заяви 

М.П.
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ВИТЯГУ З ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ 

ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(назва адміністративної послуги)

Відділ №  1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  4 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

В ідпій №  2 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління в Охтирському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  2 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ № 2 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  3 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ №  1 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ № 2 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  3 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

Відділ №  4 Управління у Ш осткинському районі Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

• І •- 1. 2. 3.

1
№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта

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

Центру надання 
адміністративних послуг

Інформація щодо 
режиму роботи Центру 

надання
адміністративних послуг
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звернення

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443)9-12-95; 
bilopillva-cnap(a>.ukr.net; 

hUD://bilopill va-meria.20v.ua

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П’ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спап mvkolaivkafi7lukx.net

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

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

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буршіської міської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

cnapburvn. radafamkr.net; 
http://burvn-miskrada.fiov.ua

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

П'ятниця: 8.00-16:00; 
Субота: 8:00-13:30

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н,

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

ksr.57fiz)ukr.net

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
cnap.vo vsarivkat3nkr.net 

httD://vosr.aov.iia

Понеділок - П'ятниця: 
8 :00- 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap filfa4ikr.net; 
http://hlukhiv-rada. fiov.ua/tsnap

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

П'ятниця-Субота: 8:00 -  
16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnapfitl.ukr.net;

Понеділок - Середа: 8:00 
-  17:15;

Четвер: 8:00 -  20:00; 
П'ятниця: 8 :00- 16:00.
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1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Берегівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

cnao bereza otei@ukr.net 
https ;//berezivska-gromada. gov.ua/

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
cnao konotonto’ukr.neu 

http://rada.konotoD.ore/mdex.DhD/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

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

П'ятниця - Субота: 8:00 -  
15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

dnbovvzovka(d).ukr.net;
https:// dubovvzivska.rada. today

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П’ятниця: 8:00-20:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Полівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

dod і vkar ada їй) email. com

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17.15;

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

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

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

http://rada.konotoD.org/index.Dho/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

1.13.

:i

Центр надання 
адміністративних послуг 

Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropilskasr@ukr.net; 
https://mvropilsca-aromada.eov.ua/ 

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

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

' 1 'g

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

krolrada@ukr.net;

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

П’ятнидя:8:00 - 16:00;
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http: //wwvv.krolevets- 
raiskrada.gov діа /index, php/tsentr- 

nadannva-admin/389-tsnap

Субота: 8:00 - 14:00.

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

httD://iebedvnrada.eov.ua

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

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

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
cnap.ldol ©ukr.net; 

http://ldol-gromada.gov.ua

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

П’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменеький район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
sunivka.cnap©ukr.net;

http://svnivska-gromada.gov.ua

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

П’ятниця: 8:00 - 17:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменеький район, 

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

vilshcnap©ukr.net; 
https://vi Ishanska- eromada. gov. ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnap©sm. gov.ua; 
http://nedrvgailiv.nedr-rr.org.ua/cnap/

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

crmn-chuDah©ukr.net

Понеділок - П'ятниця: 
8:00- 17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr okhtvrka©ukr.net; 

httn://www. omvk.sm.ua/content/secti 
1 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; 
Субота; 8:00 -  16:00.
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1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnap(ô>ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 
-  17-15;

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

П’ятниця: 8-00 -  16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnaD-Di!tivl(Æ)ukr.net

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спар nslobodafiUikr.net; 
httos://novoslobidska- 

gromada.aov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 
- 16:00.

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestrï&romnv-vk. sov.ua ; 

httD://romnv.osD-ua.info/?ch=2&fl 
=zavnvat

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

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

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rs(«).ukr.net; 

http://andri vashivska-sromada.sov.ua

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будеької міської 

ради

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

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

sbudasorsovetf&smail.com; 
https://sbmiskrada.sov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 
- 17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279йтпаі1. sov.ua; 

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

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

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 
16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету

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

sida. cnaptffism. sov. ua : 
http://sumv.sm.sov.ua/index.php/uk/

Понеділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00; 
П'ятниця: 9:00- 16:15.
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Степанівської селищної ради» prioriteti/resional-komitet

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnapioïsmr. gov.ua; 
httn://cnaD.eov.ua/

Понеділок, Середа: 8:00- 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 - 
20:00;

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

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlvaiohikr.net; 
http://bilozirska.aromada.ors.ua/cnap 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 
- 17.00;

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

17.00.

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnapfâukr.net; 
www. trostvanets-miskrada. gov.ua

Понеділок-Вівторок: 8:00 
-  17:15;

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnap(®sm. gov.ua; 
http://shostka-

rada.gov. ua/aovemment/departament 
s/centr nadannva adm n strativnih 

dosIus m sta shostkal/

Вівторок-Четвер: 9:00 -  
16:00;

П'ятниця: 8:30- 15:30; 
Субота: 8:30- 15:30.

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

41200, Сумстка обл., 
Шосткинсысий р-н., смт. Ямпіль, 

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

спар. vmpolradafi>ukr.net; 
http://aromada.org.ua/eromada/vamp 

ilsca

Понеділок-Четвер: 8:00 -  
17:15;

П'ятниця: 8:00- 16:00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Статті 20, 23 Закону України «Про оцінку земель»

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. 
№ 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 
№ 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім 
земель населених пунктів)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. 
№ 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 
105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України»
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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

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 22.08.2013 № 508 «Про затвердження Порядку нормативної 
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення 
(крім земель населених пунктів)», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1573/24105 
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження Порядку нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017 р. 
за № 679/30547

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого 

самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява юридичної, фізичної особи, органу державної влади або 
органу місцевого самоврядування

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

1. Заява про надання витягу з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельної ділянки
2. 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

Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто 
заявником (уповноваженою особою заявника), направлення 
поштою або в електронній формі через Єдиний державний 
портал адміністративних послуг, в тому числі через інтегровану з 
ним інформаційну систему Держгеокадастру.

И. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної послуги

Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати реєстрації 
відповідної заяви у структурному підрозділі Головного 
управління Держгеокадастру у Сумській області

і 13, Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. Відсутність технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель
2. Земельна ділянка несформована

14І Результат надання 
адміністративної послуги

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки або відмова у видачі такого витягу

15'

і

Способи отримання відповіді 
(результату)

і

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, 
вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі результат може 
надаватись в електронній формі технічними засобами 
телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного 
підпису.
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16. Примітка
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ТРИМАЧА РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ У ВЛАСНІСТЬ. НАДАННЯ У КОРИСТУВАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
ШО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ

(назва адміністративної послуги)

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

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
Ьііоріїїуа-спарїйшкг.пеї; 

Ьир://Ьі1орі1Іуа-тегіа. gov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н,

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

спар тукоіаіукабіикг.пес

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

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

1.3.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
виконавчого комітету 

Буринської міської ради

41700, Сумська обл., 
К онотопський р-н., м. Буринь, 

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

спарЬшли. гасіаїй) и kr.net:
ІШ р ://Ьипт-ті якгасіа. eov.ua

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

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

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтарський р-н,

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

к8г.57(й!икг.пеі

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

П'ятниця; 8:00-16:00.

і 1.5.

і______

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69
спарл'ру8агі\'ка(й!икг.пеС

http://vpsr.eov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8 :00- 17:00.

V-.! V
/ і / ) 1'З -Л  в і;

http://vpsr.eov.ua


1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap gl@ukr.net; 
http;//hlukhiv-ra da. eov.ua/tsnan

Понеділок: 8:00 -17: 
Вівторок: 8:00- 17:1 
Середа: 8:00 — 20:0С 
Четвер: 8:00- 17:15 

П'ятниця-Субота: 8:00 -

1--------

15;
5;

6:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради
41400,Сумська обл., 

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

(05444)61-2-86; 
esman cnap@ukr.net;

Понеділок - Середа: 8 
17:15;

Четвер: 8:00 — 20:0С 
П'ятниця: 8:00- 16:С

(ю-

;
0.

1.8.
Центр надання 

адміністративних п ос луї' 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16; 
(05444)3-13-37 

спар bereza ota@ukr.net 
https ;//berezi vska -groma da. gov. иа/

Понеділок: 8:00 -  17: 
Вівторок: 8:00- 17: і 
Середа: 8:00 -  20:0( 
Четвер: 8:00- 17:15 

П'ятниця: 8:00- 16:(

15;
5;
і;

і

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

http;//rada .konotoo.org/index.nhp/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок. 8:00 -  15: 
Вівторок: 8:00- 19:( 
Середа: 8:00- 15:0і 
Четвер: 8:00-20:01 

П'ятниця - Субота: 8:00-

00;
>0;
);
);

15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

dubovvzovka@ukr.net; 
https;// dubovyzivska.rada. today

Понеділок -  Четвер: $.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:^0

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл., 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

popivkarada@email.com

Понеділок -  Середа: $ 
17.15;

Четвер : 8.00 - 20.0 
П'ятниця: 8:00-16:С

.00-

0;
0

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

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

http://rada.konotop.ora/index.php/lio 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8 
17.00;

П'ятниця; 8 .0 0 - 1 6 .0  
Субота: 8 .0 0 -1 4 .с )с

.00-

0;
).

! • і * I 1 ■. v - , 1 V .  • 4 1 ;  4

7 !/ ) ; "і 3-Г 1 El/; Г . 1 3 . / 0 :
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1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropilskasrioiukr.net; 
https://mvroDilsca-cromada.Eov.ua/ 

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

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

krolrada(a)ukr.net; 
httn://www.krolevets- 

miskrada.cov.ua/index.php/tsentr- 
nadannva-admin/389-tsnap

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

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

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
iebed\m-admin(rt)ukr.net; 

htt р ://lebed vn rada. so V. її а

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

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

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

http://ldol-Eromada.cov.ua

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

П’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

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

http://svnivska-cromada.cov.ua

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

П’ятниця: 8:00 - 17:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnaptffi.ukr.net; 
https://vilshanska-cromada.eov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

42000, Сумська обл., 
Роменський р-н., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 13;

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

; ■ і \> Ь
T V - ' 1 є v 1 'З
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(05455) 5-26-48; 
ndr.cnap@sm.gov.ua; 

http://nedrvaailiv.nedr-rr.or2 .ua/cnaD/ 1

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnap-chupalr@ukr.net

Понеділок - П'ятниця: 8:00 -  
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15,0666692039; 
admincentr okhtvTka@nkr.net; 

http: / /www. omvk. sm. ua/cont ent/secti 
on/32/235/

Понеділок: 8:00- 17:)5; 
Вівторок: 8:00-20:00; 

Середа-Четвер: 8:00 — 1 [7:15; 
П’ятниця: 8 :00- 16:00; 

Субота: 8:00 -16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chcrn-cnap@ukr.net

Понеділок - Вівторок: 
17-15;

Середа: 8-00 -  20-С 
Четвер: 8-00 -  17-1 

П’ятниця: 8-00- 16-

0-00 -

0;
5;
ОО.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnap-puiivl@ukr.net

Понеділок: 8:00-17 
Вівторок: 8 :00- 17: 
Середа: 8:00 -  20:( 
Четвер: 8:00- 17:1 

П'ятниця: 8:00- 16

•15;

?
5;
00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

стар nsloboda@ukr.net: 
http s : //n ovos 1 obidska - 

gromada.gov.ua

Понеділок- П'ятниця:!
16:00. ;

і

8:00 -

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448)5-29-15; 
reestrftlromn V-vk. gov.ua ; 

http://romnv.osp-ua.info/?ch=2&ll 
=zavnvat

---------------------------------------!---------------

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

П'ятниця: 8:00- 10:00; 
Субота: 8:00 -  10:00.

1.26.
il

І

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36; 
andr і vush і vka. rs@,ukr. n et; 

http://andrivashivska-gromada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -  
Вівторок: 8:00 -  ! 
Середа: 8:00 -  Г 
Четвер: 8:00- Г 

П'ятниця: 8:00 -

17:15;
7:15;
015;
015;
6:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbudagorsovet@gmail.com; 
https://sbmiskrada.gov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

!

1
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1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279®mail. Kov.ua; 

https://7n-ote.aov.ua/Viddil-z- 
iuridiclm ih-pitan-ta-derzhavnoi- 
reestraeii-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:- П'ятниця: 8:00- 16:15,

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

srda. спар® sm. aov.ua ; 
http://sumv.sm.aov.ua/index.php/uk/

Понеділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00; 
П'ятниця: 9 :00- 16:15.prioriteti/reaional-komitet

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

en ap®.smr. aov ,ua ; 
http : //спар. aov ,ua/

Понеділок, Середа: 8:00 — 
17:15;

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

1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlva®ukr.net; 
http://bilozirska.aromada.ora.ua/cnap 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтиреький р-н, 

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

trost-cnap® ukr.net; 
www. t rost van ets-mi skrada. aov.ua

Понеділок-Вівторок: 8:00 -  
17:15;

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnap®.sm. aov.ua; 
http://shostka-

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

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

Doslue m sta shostkal/

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

спар. vmpolrada®ukr.net; 
http://aromada.ora.ua/aromada/vamp

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

ilsca

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної п о с л у г и

4. Закони України Статті 118, 122, 123, 124 Земельного кодексу України
5. Акти Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014

■ і Гі 4 A . lv  V ; ' - ,

7Ц.У- 3 /1  віл Г л  3.50Г'■

https://7n-ote.aov.ua/Viddil-z-iuridiclm
https://7n-ote.aov.ua/Viddil-z-iuridiclm
http://sumv.sm.aov.ua/index.php/uk/
http://bilozirska.aromada.ora.ua/cnap
http://shostka-
http://aromada.ora.ua/aromada/vamp


№ 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг ор 
виконавчої влади через центри надання адміністративних по<

ганів
^Уг”

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

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

Заява

Документація із землеустрою

У разі подання заяви уповноваженою особою додатково поді 
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) докумен 
засвідчує його повноваження

єтьея 
га, що

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

Подається до центру надання адміністративних послуг особі 
заявником (уповноваженою особою заявника), направляєтьс:

сто
і поштою

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної ПОСЛУГИ

Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 14 календарних днів з дня одержання заяви та док(; 
суб’єктом надання адміністративної послуги

^ментів

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

Невідповідність документації із землеустрою вимогам закон 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

в та

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Рішення про передачу у власність, надання у користування з 
ділянок сільськогосподарського призначення, що перебуваю 
державній власності, або рішення про відмову у передачі у в 
наданні у користування земельних ділянок

емельних 
ть у
ласність,

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнії 
(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на ад 
вказану заявником у заяві

ку
ресу,



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 
ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ. ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА 

ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО ДО НИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ, З
ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

(найменування суІзЧкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
наданні!

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
теїлефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

вгсІа.спарГйяіп. aov.ua; 
http://sumv.sm.aov ліа/іпсіех.ніш/ик/

Понеділок-Середа: 9:00- 
17:15;

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

1.2.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

4((5004, м, Суми, вул. Горького, 21; 
(0542)700-575; 

спарйізтг. aov.ua; 
http://cnap.aov.ua/

Понеділок, Середа: 8:00 -  
17:15;

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

-------------------,------------------------------- ■------1----------------------- -------------------------------------------------------------------------

Нормативні акти, и ними регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 32 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 104, 105 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 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

Умовц отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної 
послуги

Заява про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги, а також

1. Заява про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру за формою,

?

http://sumv.sm.aov
http://cnap.aov.ua/


ВИМОГИ до них встановленою Порядком ведення Держа 
земельного кадастру, затвердженим носі 
Кабінету Міністрів України від 17 жовті 
1051 (форма заяви додається)*.
2. Документація із землеустрою у папер 
електронній формі відповідно до вимог 
“Про землеустрій”, інші документи, які 
102 Порядку ведення Державного земел 
затвердженого постановою Кабінету Мі 
від 17.10.2012 № 1051, є підставою для 
зміни та припинення обмеження у викор 
а саме: схеми землеустрою і техніко-еко 
обгрунтування використання та охороні 
адм іністративно-територіальних одинин 
землеустрою щодо створення нових та в 
існуючих землеволодінь і землекористуї 
землеустрою щодо забезпечення еколог 
обґрунтування сівозміни та впорядкуваї 
проекти землеустрою щодо відведення 
ділянок; технічна документація із земле 
встановлення меж земельної ділянки в 
місцевості)’, інша документація із земле; 
відповідно до статті 25 Закону України 
землеустрій»; договір; рішення суду.

3. Електронний документ відповідно до 
України «Про Державний земельний ка,

4. Документ, який підтверджує повнова 
імені заявника (у разі подання заяви упо 
заявником особою)

вного
гайовою
ія 2012 р. № 

зві й та
За кону України 
згідно з пунктом 
ьного кадастру, 
ністрів України 
іиникнення, 
истанні земель, 
помічні 
земель 

ь|; проекти 
порядкування 
зань; проекти 
з -економічного 
їня угідь; 
емельних 
устрою щодо 
атурі(на 
Устрою 
кПро

вимог Закону 
щстр».

ження діяти від 
вноваженою

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

Заява про внесення відомостей (змін до 
Державного земельного кадастру у папе 
разом з доданими до неї документами н 
центру надання адміністративних послу 
заінтересованою особою особисто або н 
рекомендованим листом з описом вклад 
повідомленням про вручення

них)до 
ровій формі 
одасться до 
т
адсилаеться 
ення та

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Безоплатно

.

12. Строк надання адміністративної послуги
14 робочих днів з дня реєстрації відпові 
Головному управлінні Держгеокадастт 
області

дної заяви у 
г у Сумській

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Документи подані не в повному обсязі 
документа, що підтверджує повноважев 
імені заявника, відповідних заяви, за всг 
формою, документації із землеустрою у 
електронній формі, електронного докум 
відповідають вимогам, встановленим за 
відповідає встановленій формі, із заявої

відсутність 
ня діяти від 
гановленою 
паперовій та 
ента) та/або не 
коном (заява не 
о про внесення

. - ' П {/'■ ] V
! ' 3 1 Бу



відомостей (змін до них) до Державного земельного 
кадастру звернулася неналежна особа, об’єкт 
Державного земельного кадастру розташовано на 
території дії повноважень іншого Державного 
кадастрового реєстратора, електронний документ не 
придатний для проведення його перевірки за допомогою 
програмного забезпечення Державного земельного 
кадастру)

14. Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження 
у використанні земель, який надається на підтвердження 
внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про обмеження у використанні земель, 
встановлені законами та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами 
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про 
внесення відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру

' Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) 
до Державного земельного кадастру

15. Способи отримання відповіді (результату)
Видається центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається 
поштою на адресу, вказану заявником у заяві

16. Примітка
* Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру наведено у додатку до 
Інформаційної картки адміністративної послуги

і{
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги внесенні до 
Державного земельного кадастру 
відомостей
про обмеження у використанні земель, 
встановлені законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно- 
правовими актами, з видачею витягу

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадастр або найменування його

територіального органу)

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

найменування юридичної особи 1

(податковий номер / серія та номер па 
фізичної особи,

спорта

яка через свої релігійні переконаї н я

відмовилася від прийняття номеі а)

(реквізити документа, що посвідчує зсобу.

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти 
від імені особи)

(місце проживання фізичної ос<»би /

місцезнаходження юридичної о ;оби)

(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Держави«

земельного кадастру
іго

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести 
відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:

об’єкт Державного земельного кадастру, €  землі в межах державного кордону
щодо якого вносяться відомості: , ,України;

€ землі в межах території адміністративно- 
територіальної одиниці;

#

л • і'і ’ . .;.т з ,



обмеження у використанні земель;

€ земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

Інші відомості:

Кадастровий номер земельної ділянки (за 
наявності):

Дані про інший об’єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого вносяться 
відомості:

До заяви додаються:

€ копія документа, що посвідчує особу;

€ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

€ копія документа про присвоєння податкового номера;

€ документація із землеустрою;

€ документація із оцінки земель;

€ електронний документ;

€ рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування;

€ договір;

€ рішення суду; ;

€ документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із 
зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове 
право; 1

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

€ у паперовій формі

€ в електронній формі на адресу:_____________________________________



Службова інформація

Підпис заявника

М.П. (за наявності)

Дата подання заяви

М.П.

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я та по батькові 
Державного кадастрового 

реєстратора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ї  У ї "  3--/ 1 В;/1' І : .С З / У
’ 1 ,! 11,151 і ,і ;гіг і!



ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО 
НИХ) ПРО ЗЕМ ЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ОДИНИЦЬ З ВИДАЧЕЮ  ВИТЯГУ
(назва адміністративної послуги)

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

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

з г б а . с п а р і й ї я т .  a o v . u a ;  

1 } Ц в : / / 8 ш і г / . 8 т . 2 0 v . u a / i n d e x . D h o / u k /

Понеділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00; 
П'ятниця: 9:00- 16:15.огіогіїеи/гейіопаІ-котПеІ

1.2.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спар/йіятг. aov.ua; 
1і№х//снао. aov.ua/

Понеділок, Середа: 8:00 -  
17:15;

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

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 32 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 69-75, 77-79, 96-98 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

8. Підстава для одержання адміністративної 
послуги

Заява про внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей (змін до них) про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних одиниць

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання

1. Заява про внесення відомостей до Державного земельного 
кадастру за формою, встановленою Порядком ведення



адміністративної послуги, а також вимоги 
до них

Державного земельного кадастру, затверджен 
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 
заяви додасться)*

2. Документація із землеустрою та оцінки зем 
документи, які є підставою для внесення відо 
них) до Державного земельного кадастру

3. Документація із землеустрою та оцінки зем 
документи, які є підставою для внесення відо 
них) до Державного земельного кадастру, в е. 
відповідно до вимог Закону У країни «Про зед

4. Електронний документ, що містить відомої 
робіт із землеустрою, які підлягають внесенн 
земельного кадастру, відповідно до вимог За* 
«Про Державний земельний кадастр»

5. Документ, який підтверджує повноваженш 
заявника (у разі подання заяви уповноважено 
особою)

и\і постановою  
1051(форма

ель, інші 
мостей (змін до

ель, інші 
мостей (змін до 
пектронній формі 
ілеустрій»

пі про результати 
ю до Державного 
еону України

діяти від імені 
ю заявником

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

Заява про внесенім відомостей (змін до них) 
земельного кадастру у паперовій формі з дод 
документами подається до центру надання ад 
послуг заявником або уповноваженою ним ос 
або надсилається рекомендованим листом з о 
та повідомленням про вручення

ю Державного 
тими
міністративних 
обою особисто 
писом вкладення

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної послуги 14 робочих днів з дня реєстрації заяви у Гол 
Держгеокадастру у Сумській області

явному управлінні

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Із заявою про внесення відомостей (змін д 
неналежна особа (подання заяв можуть здійс 
виконавчої влади, органи місцевого самовряд 
до повноважень)
2. Подання заявником не повного пакета дою 
(відсутність електронної форми документа де 
землеустрою)

3. Розташування об’єкта Державного земель і 
території дії повноважень іншого Державног 
реєстратора

4. Електронний документ не придатний для г 
перевірки за допомогою програмного забезпе 
Державного земельного кадастру

і них) звернулася 
зювати органи 
ування відповідно

/ментів 
жументації із

юго кадастру на 
о кадастрового

роведення його 
ЇЧЄННЯ

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру пре 
територій адміністративно-територіальних о; 
підтвердження внесення відомостей (змін до

землі в межах 
іиниць на 
них) про землі в

г; • </.ъ.
З- ■ І Є7 І



1

межах територій адміністративно-територіальних одиниць 
Повідомлення про відмову у реєстрації заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Рішення про відмову у внесені до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних одиниць

15. Способи отримання відповіді (результату)
Видасться центру надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на 
адресу, вказану заявником у заяві

16. Примітка
*Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру наведено у додатку до 
Інформаційної картки адміністративної послуги

' 1 ; - ‘ !П </-Л V. ' = > г .

7!/ .ГЗ-?1 Віл 1 КСЗ.ЮУ

Додаток



до Інформаційної картки 
адміністративної послуги внесення до 
Державного земельного кадастру 
відомостей (змін до них) про земл і в 
межах територій адміністративно- 
територіальних одиниць з видачею 
витягу

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадастр або найменування іого

територіального органу)

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

найменування юридичної особи'

(податковий номер / серія та номер па :порта

фізичної особи,

яка через свої релігійні переконання

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної оіроби)

(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Держави

земельного кадастру
ого

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести 
відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:

обєкт Державного земельного кадастру, £ землі в межах державного кордону

; і: 1,-Д, ' , , ■
7 У  У  3-і 1 ву; І У(  З 7



щодо якого вносяться відомості: України;

землі в межах території адміністративно- 
територіальної одиниці;

€ обмеження у використанні земель;

€ земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

Інші відомості:

Кадастровий номер земельної ділянки (за 
наявності):

Дані про інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого вносяться 
відомості:

До заяви додаються:

€ копія документа, що посвідчує особу;

€ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

€ копія документа про присвоєння податкового номера;

€ документація із землеустрою;

€ документація із оцінки земель;

€ електронний документ;

€ рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування;

€ договір;

€ рішення суду;

€ документи, на підставі яких вйникає відповідне право суборенди, сервітуту, із 
зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове 
право;

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

:'і1 <Л’Ь' ■
7\ ' )  -;з.; 1 в,, І .[



€ у паперовій формі 

€ в електронній формі на адресу:

Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Підпис заявника

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я та по батькові 
Державного кадастрового 

реєстратора

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

Дата подання заяви 

М.П.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ДЕРЖ АВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

\ЛЛ, ,
А  ]■', 1 еу І у
І II! III«.« ,і



З ВИДАЧЕЮ  ВИТЯГУ
(назвіа адміністративної послуги)

Головне управл іння  Д ерж геокадастру у С ум ській  області
(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування субЧкта 

звернення

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

Центру надання 
адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

впіа. cnao@sm.eov. иа; 
ЬДиТ/виту-вт. gov.ua/index.php/uk/

Понеділок-Середа: 9:00 — 
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00; 
П'ятниця: 9:00- 16:15.ргіогПеїі/геціопаї-котЦеї

1.2.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спанйївтг. eov.ua; 
)тйо:/7спао. eov.ua/

Понеділок, Середа: 8:00 -  
17:15;

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

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 28 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 69-75, 77-79, 101-103 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

8. Підстава для одержання адміністративної 
послуги

Заява про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру

9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги, а також 
вимога до них

1. Заява про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2012 р. №1051 (форма заяви додається)*
2. Документація із землеустрою, інші документи, які є

1 , > і і і V ' ; ■ • ■ : :
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підставою для виникнення, зміни та припинення 
обмеження у використанні земель
3. Документація із землеустрою та оцінки земель, інші 
документи, які с підставою для виникнення, зміни та 
припинення обмеження у використанні земель, в 
електронній формі відповідно до вимог Закону України 
«Про землеустрій»
4. Електронний документ відповідно до вимог Закону 
України «Про Державний земельний кадастр»
5. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (уразі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)

8.
Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання адміністративної 
послуги

Заява про внесення відомостей (змін до них) до 
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

9.
Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Безоплатно

12. Строк надання адміністративної послуги
14 робочих днів з дня реєстрації заяви у Головному 
управлінні Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Обмеження згідно із законом не підлягає державній 
реєстрації
2. Обмеження встановлюється на території дії 
повноважень іншого Державного кадастрового 
реєстратора
3. Із заявою про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру звернулася неналежна 
особа (право на реєстрацію обмеження у використанні 
земель мають органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування для здійснення своїх повноважень, 
визначених законом; власники, користувачі земельних 
ділянок або уповноважені ними особи, 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); особи, в інтересах яких встановлюються 
обмеження, або уповноважені ними особи)
4. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим 
законом (заява не відповідає встановленій формі, 
відсутні електронні копії документів)
5. Заявлене обмеження вже зареєстроване
6. Електронний документ не придатний для проведення 
його перевірки за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру

14. Результат надання адміністративної послуги
Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження 
у використанні земель
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про



внесення відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру
Рішення про відмову у державній реєстрації обмеження у 
використанні земель

15. Способи отримання відповіді (результату)
Видається центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається 
поштою на адресу, вказану заявником у заяві

16. Примітка
*Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру наведено у додатку до 
Інформаційної картки адміністративної послуги
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до Інформаційної картки
адміністративної послуги державна 
реєстрація обмежень у використанні 
земель з видачею витягу

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадастр або найменування його

територіального органу)

(прітвище, 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)

(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)

(контакт ний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного

земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести 
відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:

об'єкт Державного земельного кадастру, 
щодо якого вносяться відомості:

€ землі в межах державного кордону 
України;
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€ землі в межах території адміністративно- 
територіальної одиниці;

обмеження у використанні земель;

€ земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

Інші відомості:

Кадастровий номер земельної ділянки (за 
наявності):

Дані про інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого вносяться 
відомості:

До заяви додаються:

€ копія документа, що посвідчує особу;

€ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

€ копія документа про присвоєння податкового номера;

€ документація із землеустрою;

€ документація із оцінки земель;

€ електронний документ;

€ рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування;

€ договір;

€ рішення суду;

€ документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із 
зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове 
право;

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

€ у паперовій формі
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€ в електронній формі на адресу:

Службова інформація

Реєстраційний номер заяви

Підпис заявника

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім'я та по батькові 
Державного кадастрового 

реєстратора

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

Дата подання заяви 

М.П.
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