
ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Головне управління Держгеокадасгру у Сумській області

Н А К А З

м, Суми

зс од. оіслї № ... ......

Про внесення змін 
до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 
від 21.07.2020 № 254 (із змінами)

У зв’язку із набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 
28 липня 2021 р. № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 
969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 
травня 2014 р. № 523» та відповідно до статей 8. 9 та 19 Закону України «Про 
адміністративні послуги», наказу Держгеокадастру від 23.09.2021 № 435 «Про 
внесення змін до наказу Держгеокадастрх від 17.07.2020 № 280». керуючись 
Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Сумській області, 
затвердженим наказом Держгеокадастру від 21.05.2021 № 248,

1. Внести до пункту 1 наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області від 21.07.2020 № 254 (Із змінами) «Про затвердження 
Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються 
Головним управлінням Держгеокадасгру у Сумській області» такі зміни:

1) у підпункті 1.1. «Інформаційні картки адміністративних послуг, які
надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області»
інформаційні картки адміністративних послуг «Виправлення технічної помилки у 
відомостях Державного земельного кадастр), допущеної не з вини органу, що 
здійснює його ведення» та «Падання довідки про осіб, які отримали доступ до 
інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі» 
виключити;

2) у підпункті 1.2. «Технологічні картки адміністративних послуг, які
надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області»
технологічні картки адміністративних послуг «Виправлення технічної помилки у 
відомостях Державного земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що 
здійснює його ведення» та «Надання довідки про осіб, які отримали доступ до 
інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі» 
виключити;

НАКАЗУЮ:



3) у підпункті 1.3. «Інформаційні картки адміністративних послуг, які 
надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області через 
центри надання адміністративних послуг»:

доповнити інформаційними картками адміністративних послуг 
«Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не 
з вини. органу, що здійснює його ведення» та «Надання довідки про осіб, які 
отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному 
земельному кадастрі»;.

Інформаційні картки адміністративних послуг викласти у новій редакції, що 
додається, а саме:

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про 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»;

«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, що виникли після 1 січня 2013 р.»;

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно - 
територіальних одиниць»;

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель»;

«Надання відомостей з Державного земельного кадастрі' у формі довідок, що 
містять узагальнену інформацію про землі (території)»;

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 
викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, 
кадастрової карти (плану)»;

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 
документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру»;

«Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 
кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу»;

«Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини 
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу»;

«Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)»;
«Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)»;

«Внесення до Державного земельного кадастр}' відомостей про обмеження у 
використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією, з 
видачею витягу»;

«Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про



земельну ділянку з видачею витягу»:
«Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею 
витягу»;

«Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 
земельного кадастру»;

«Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу»:
4) у підпункті 1.4. «Технологічні картки адміністративних послуг, які 

надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області через 
центри надання адміністративних послуг»:

доповнити технологічними картками адміністративних послуг «Виправлення 
технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, 
що здійснює його ведення» та «Надання довідки про осіб, які отримали доступ до 
інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі»;

Технологічні картки адміністративних послуг викласти у новій редакції, що 
додається, а саме:

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про 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»;

«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, що виникли після 1 січня 2013 р.»;

«Надання, відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно - 
територіальних одиниць»;

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель»;

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що 
містять узагальнену інформацію про землі (території)»;

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 
викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, 
кадастрової карти (плану)»;

«Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 
документів, що створюються під чає ведення Державного земельного кадастру»;

«Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 
кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу»;

«Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини 
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу»;

«Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)»;
«Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)»;
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«Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 
використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією, з 
видачею витягу»;

«Внесення до 'Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 
земельну ділянку з видачею витягу»;

«Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 
землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею 
витягу»;

«Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 
земельного кадастру»;

«Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу».
2. Забезпечити розміщення інформації про внесення змін до Інформаційних 

карток адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням 
Держгеокадастру у Сумській області через центри надання адміністративних 
послуг:

- головному спеціалісту взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Ользі ГРЕЧЦІ на 
офіційному веб-сайті Головного управління Д е р ж ге о к а д а с т р у  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 ГОРОВИЙ



Додаток до наказу Головного 
управління Держгеокадастру 
у Сумській області
від . /  , -і, 11 , - ' №_____

* -  ■ ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

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

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
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 Г оловного управління Держгео кадастру у

Сумській області
Відділ №  3 Управління в Роменському районі Головного управління Держгео кадастру 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 мі 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 Держгео кадастру у

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

Сумській області
(найменування суб’єкта надання послуги)



1.

Найменування центру

№

надання
адміністративної послуги, 

якому
здійснюється

обслуговування суб’єкта 
________ звернення

2. 3.

в
Місце знаходження, 

телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти, веб-еайт 

Центру надання 
адміністративних послуг

Інформація щодо режиму
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

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;
Ь і 1 о р і 11 уа - с її а і) (г/Ч і к г л і сі; 

http://bilopillva-mcria.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,

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

спар т укоІаІукаГн ukr.net

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

Середа-Четвер: 8:15-1 7:15; 
П’ятниця: 8:00-16:00.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчої' о к ом ітет у 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Бедного, 6;
(05454) 2-22-07; 

cnaphurvn.ratla@ukr.net; 
ІЩр:/Лдігуті - пі і з кга сіа. йо у . и а

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 6:00; 
Субота: 8:00-13:30

•*т

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківеької селищної ради

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

42830, Сумська обл., 
Охтиреькнй р-н,

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

ksit57@ukr.nei

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.

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

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

(05457)5-13-69

Понеділок - П'ятниця: 
8:00 -  17:00.

cnap.vpysarivka@ukr.net
http://ypsr.gov.ua

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

4 1400,Сумська обл., 
Шосткинськпй р-н., м. Глухів, 
,,вул. К и ево-М ос ков съка, 8; 

(05444)7-04-40;
Бпар gl@ntkr.net; 

1іир://1і1ик1іі v-rada.gov. на і я пар

Понеділок: 8:00 -  1 7:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 17:15; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 

-П'ятниця-Субота: 8:00 -  16:00.

http://bilopillva-mcria
mailto:ksit57@ukr.nei
mailto:cnap.vpysarivka@ukr.net
http://ypsr.gov.ua
mailto:gl@ntkr.net


; 1.7.

Цент]) надання 
адміністративних послуг 

Ееманьської селищної ради *
41400,Сумська обл., 

Шосткииський p-и, м. Г’лухів, 
вул. Кш'во-Моековська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnapw4ikr.net;

Понеділок - Середа: 8 :00- 
17:15;

Четвер: 8:00-20:00; 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza ot@dfukr.net 
h tt ps ;//ber ezi vs k a-grom a da. gov. ua/

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konolopftrnkr.net; 

lit tn: //rada, k оно ton. or g/i ndex. php/ho

Понеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8 :0 0 - 19:00; 
Середа: 8 :0 0 - 15:00; 
Четвер: 8:00-20:00; 

П'ятниця - Субота: 8 :0 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 

dubovyzovka@iikr.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. ГІопівка, 

вул. Миру, !; 
0983877090

popivkaradaC)RmatI,cpiii

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. Мсзенівська, 2; 

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

http: //rada. konof op. or g/i ndex. php/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл.. 
Сумський р-н.,

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

mi гор і 1 ska sr @u k r , n et; 
https://m угорі lsca -ffl-omada. aov.ua/

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

я!л 30

mailto:ot@dfukr.net
mailto:dubovyzovka@iikr.net
https://m


vkidil-cenlr-nadannva- 
admmislrativnih -poslus-10-35-32- 

28-12-2017/

1 ,14 .

Центр надання 
адміністративних поелуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

kro1radafenikr.net;
1Ш п ; / /  w  w  w . k г о 1 е \ с і s - 

miskrada.sov.ua /index.p h p / ts e n tr -  
n n d an rv v a-ad m  in/3 89-tsn a p

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

Г Р я їн и ц я :8 :0 0  - 16:00; 
Субота; 8:00 - 14:00.

1 .1 5 .

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адм і н істративі і і і х  

послуг» виконавчого ком ітегу 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
Іеіхчіто-adminmikr.net; 

l i t tp T /le b e d y n ra d a . a o v .u a

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

1 Гятшщя:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  15:00

1 .1 6 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

с м т . Липова Долина, 
ву л . Полтавська. 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
c n a p .ld o l  feX ikr.net; 

h ttp : //Id o l - a ro m  ad a . a o v . u a

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.

г
і
І

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський paйон, 

е . Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
sun t v ka. е n а р (a) u  кг. n е t;

, http://synivska-aromada.sov.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» 

Вільшалської сільської радії

42127, Сумська обл.,
P о м e и c ь к и й р а й о н, 

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

viishctiapfeXikr.net; 
https://vilshanska-gromada.gov.ua

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

1.19.

Центр надання 
адм і і п страти в них посл уг 

Недригайлівської селищіюї 
ради

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

tKlr.cnapfeXm.gov.ua; 
http://nedrv2 ailiv.nedr-rr. org.ua/cnap/

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:00; 
П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адм і ні стр ати в і ги х послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

ву л . Вотдвиженеька. 53

Понеділок - П’ятниця: 8:00 — 
17:00.

http://synivska-aromada.sov.ua
https://vilshanska-gromada.gov.ua
http://nedrv2ailiv.nedr-rr


(05446) 9-02-87; 
cnan-chupah/flaikr.net

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

■42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Пелалсжності, 5; 

(05446) 4-15-і5, 0666692039; 
асітіпеешг okhtvrkateukr.net; 

httn://mvw. omvk.sm.ua/eontent/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.

Відділ "Центр надання 
.адміністративних послуг" 

апарату Чернеччинської 
сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446) 4 18 08; 

chcnwTiapfaiukr.iiet

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

Середа: 8-00 -  20-00; 
Четвер: 8 -0 0 - 17-15; 

П’ятниця: 8 -0 0 - 16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
а д м і і із страти в них поел уг » 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

41500, Сумсі.ка обл., 
Конотопський р-н,, м. Путивль, 

вул. Першотравнева, 84; 
-380500337143; 

on ao-i>L!ti \>] .'2Р ukr.net

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новосдобідської сільської 
ради»

41530, Сумська обл., 
Конотопський р-н, 
е. Ново Слобода, 

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

спар п s 1 о b od а («5 u kr. п е t; 
h 1S р s ://п ovos 1 obi ds ka - 

uromada. aov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр надання 

адм іні стратив н их п ос л уг 
міста Ромни

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Соборна, 13/71;
' (05448) 5-29-15; 

reestt бйготп v-vk. aov. на;

=/.avnya(

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 
Субота: 8 :0 0 - 15:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послу!’ 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області •.

. 42000, Сумсі.ка обл., м. Ромни, 
Бульвар Свободі), 8;

’ (05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rbyAukr.nel; 

http.'/Уап сіп yash і vsk а - цгота da. sow іт

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

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

ради

41000, Сумська область,
11 Іосткинський р-н., 
м. С ер с д 111 іа - Буда, 

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

sbudauorsovetyAomaiLcom; 
hltps://sbmiskrada. siov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00- 
17:15.

1.28.

Відділ «Центру надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

».■ 41022, Сумська область,
І ІІОСТКШЇСЬКИЙ р-н, 

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

і 096 762 95 74;

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

Середа:- П'ятниця: 8:00- 16:15.

rv ІІІ.РЖЇ'Г ОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОВПАОП
32/0/13-21 від 30.09.2021



04391279@mail.gov.ua; 
Ьцр5://?.п-от. gov.ua/viddi 1-г- 

ІнгіОісІш іЬ-рі!ап-1а-скг/.1іа\гіоі- 
гееяігасі і-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.aov.ua; 
http://sinnv.sm.aov.iia ітіех.ріір/ик/ 

ргіопіеіі/гсаіопаї-котііеі

Понеділок-Ссреда: 9 :0 0 - 17:15; 
Четвер: 9:00-20:00; 

П'ятниця: 9:00 -  16:1 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.gov діа;
________ http://cnap.gov, на/________

Понеділок, Середа: 8 :0 0 - 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 посл)т» 

виконавчого комітету 
Боромдянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlva@ukr.net; 
http://bilozirska.grornada.org.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.

Відділ центр надання 
■; 1.32. адміністративних послуг 

Тростянецької міської ради

42600, Сумська обд,, 
Охтиреький р-ІІ, 

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

trost-cnap@ukr.net; 
www.trostvancts-miskrada.gov.ua

Понеділок-Вівтарок: 8:00 - 
17:15;

Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

Управління «Центр надання 
9 1.33. адміністративних послуг

міста Шостая» я

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

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

бігяї лт-сітар@5го. gov.ua;
Ітї ї р; //віт 081 к а -

rada.gov. на/аоуетгпеп Сбора патеШ 
з/сегНг пабаппуа аб т  п яігацут ії  

роаіпа щ  яіа яіюяікаї/

Вівторок-Четвер: 9:00 -  16:00; 
П'ятниця; 8 :3 0 - 15:30; 
Субота: 8:30 -  15:30.

«Центр надання
1.34. адміністративних послуг» 

Ямпільської селищної ради

41200, Сумстка обл., 
Шостеинський р-н., смт. Чмпіль, 

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

спар.утрої rada@ukr.net; 
Ьйр:-//»готаба.огй.щ:і/йгоіпін1а/уатр 

Няса

Понеділок-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

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

кадастр»
5.

’
'

Акти Кабінету Міністрів України Пункти 138, 139, 142, 146, 148, 150 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. № 52.3'-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої' влади через центри надання 
а дм і ні сіра ти в 11 их і юс л уг»

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

mailto:04391279@mail.gov.ua
mailto:srda.cnap@sm.aov.ua
http://sinnv.sm.aov.iia_%d1%96%d1%82%d1%96%d0%b5%d1%85.%d1%80%d1%96%d1%96%d1%80/%d0%b8%d0%ba/
mailto:nap@smr.gov
http://cnap.gov,_%d0%bd%d0%b0/
mailto:boromlva@ukr.net
http://bilozirska.grornada.org.ua/cnap
mailto:trost-cnap@ukr.net
http://www.trostvancts-miskrada.gov.ua
mailto:rada@ukr.net


:

І 7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги
і 8. Підстава для одержання адміністративної 

послуги
Виявлення фізичною або юридичною особою технічної 
помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи 
інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного 
кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів 
Державного земельного кадастру або у документах, на 
підставі яких внесені відомості до Державного земельного 
кадастру, яка допущена не з вини органу, що здійснює 
ведення Державного земельного кадастру або отримання від 
Державного кадастрового реєстратора повідомлення про 
необхідність виправлення технічних помилок у документах, 
що стали підставою для внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною 
особою виявлено помилку за формою, що додається*.

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

1. Заява про виправлення технічних помилок, допущених під 
час ведення Державного земельного кадастру за формою, що 
додасться**
2. Документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до 
Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що 
містять технічні помилки
3. Документи з виправленими технічними помилками (в 
електронній та паперовій формі), які є підставою для 
виправлення відповідних технічних помилок у Державному 
земельном у кадастрі
4. Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення 
технічних помилок у Державному земельному кадастрі (або 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення ***)

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

АГ

Заява про виправлення технічних помилок, допущених під 
час ведення Державного земельного жадастру разом з 
доданими до неї документами у паперовій формі подається 
заінтересованою особою особисто або надсилається 
рекомендованим листом з описом вкладення та 
повідомленням про вручення, а в електронній формі - 
надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку з 
використанням Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, утому числі через окрему офіційну веб- 
еторінку Держгеокадастру, що забезпечує формування та 
подання заяви.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

ііослуї а платна

У  р а з і п л а т н о с т і:

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата

Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний
кадастр»

1112. Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,01 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому надасться 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 портового 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 ра н подання заяви в електронній формі оплата послуг' за
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надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні»

11.3. Розрахунковий рахунок душ внесення 
плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається 
центром надання адміністративних послуг, який надає 
а дм і ні страти ви у п осл угу

12. Строк надання адміністративної послуги 2 робочих дні з дня реєстрації відповідної заяви у Головному 
управлінні Держтеокадастру у Сумській області або 
структурному підрозділі Головного управлінця 
Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Не виправлення технічних помилок у документах, що стали 
підставою для внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру та виправлення яких має передувати 
виправленню відповідних відомостей у Державному 
з емел ы кім у ка; и сірі

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Протокол виправлення помилки
Повідомлення про виправлення помилки заінтересованим 
особам (у тому числі власників, користувачів земельних 
ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося 
виправлення помилок)
Заміна документи, в якому виявлено помилку (витяг, довідку 
з Державного земельного кадастру, викопіюванші з 
картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) 
заявникові за його бажанням
Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 
Відмова у виправленні помилки

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видасться центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається 
поштою на адресу, вказану заявником у заяві, а у разі 
подання заяви в електронній формі - за бажанням заявника 
видається також у формі електронного документа засобами 
телекомунікаційного зв'язку.

16. Примітка * Форма повідомлення про необхідність виправлення 
технічних помилок у документах, що стали підставою для 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у 
яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку 
наведено у додатку 1 до інформаційної картки 
адміністративної послуги.
** Форма заяви про виправлення технічних помилок, 
допущених під час ведення Державного земельного кадастру 
наведено у додатку 2 до інформаційної картки 
а дм і п і страти в 11 ої 11 осл уги.
***до 31 грудня 2021 р.



Додаток 1

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

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

особи / найменування юридичної особи)

(місце проживання фізичної

особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про необхідність виправлення технічних помилок у 

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

юридичною особою виявлено помилку
№ ____  м.

Державним кадастровим реєстратором

(Держгеокадаетр або найменування

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

(назва документів, які стали підставою для внесенім відомостей

Державного земельного кадастру) 
виявлено технічну помилку, а о&ме

(суп, виявлених помилок)

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

Державний кадастровий реєстратор ІішціФшТшїціГл та прізвище)
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до Інформаційної картки адміністративної послуги 
з виправлення технічної помилки у відомостях 
Державного земельного кадастру не з вини органу, 
що здійснює його ведення

Державному кадастровому реєстратору

(Держгажадаетр або наймеиушшня його

територіального органу)

ірпвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи/

іайменування 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)

,у ______________________________________________
(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(контактний телефон)

ЗАЯВА
про виправлення технічних помилок, допущених під час 

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

(суть помилки)
допущену та виправлену у документах, на підставі яких були внесені такі відомості з них, 
згідно з повідомленням Державного кадастрового реєстратора про:
необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною 
особою виявлено помилку;
виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру 
органом, що здійснює його ведення.
від "___ " ___________ 20__ р. з реєстраційним номером__________________________________.



До заяви додаються:
■ документи / посвідчені копії документів, на підставі яких до Державного 
земельного кадастру були внесені відомості та які містять технічну помилку

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

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

Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

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

кадастрового реєстратора

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

Дата подання заяви *

М.П.

У

і у д е р ж и ; о ка д д с т р у  у с ум с ь кій  облас ті
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ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  КА РТК А  А Д М ІН ІС Т РА Т И В Н О Ї П О С Л У Г И  
НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ОСІБ. ЯКІ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ДО ІНФОРМ АЦІЇ ПРО 

СУБ’ЄКТА РЕЧОВОГО ПРАВА У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМ ЕЛЬНОМ У КАДАСТРІ
(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 №  і Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

Відділ № 2 У правління^ 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)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. *Тс 3.

№

Найменування центру 
падання

адміністративної послуги, в 
якому

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної иоіігги, веб-еайт 
Цеп гру надання

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання
ад мі н і стратив н и х п осл у г



здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

адміністративних послуг

1.1.

>

Відділ «Центр з надання 
адміещтративхшх послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

41800, Сумська обл,, 
Сумський р-н., м. Білопілля, 
пул, Старопушвльська, 35; 

(05443) 9-12-95; 
hiIopil!va-enar>ft/siikr.nel; 

httoft/bi lonillva-mcna.aov.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-п,

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

спар і п vk о 1 а і vk а (а > ukr. пе t

Понеділок: 8 :1 5 - 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 p-п., м. Буринь, 

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

cn a obiirvn .rad aftfiukr.net; 
hUtr.ft'burvn-miskrada. 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 

в икона в ч ого ком і тету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтиреышй 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: 8:00-17:00; 

П'ятниця: 8:00-16:00,

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописар івської селищної 
ради

у

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

смт. Велика ГІисарівка, 
пул. Незалежності, 9-А;

(05457)5-13-69 
cnaD.vnvsarivkalft’ukr.net 

http://cpsr.aov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8 :0 0 - 17:00.

1.6.
Центр надання 

адм і н і стр атив 11 их п ос л уг 
Глухівеької міської ради

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

вул. Кнс'во-Московська, 8; 
(05444)7-04-40;

Snap alftiukr.net; 
httn.'/'liliikhiv-rada.uov.im/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 :0 0 - 16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних поел уг 

Есманьської селищної ради

4 1400,Сумська обл., 
ПІОСТКИНСЬКИЙ р-»гМ. Глухів, 

'“ вул. Кнгно-Московеька, 43; 
(05444)61-2-86;

c-sman cnapftiukr.net;

Понеділок- Середа: 8 :00-
17:15;

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

http://cpsr.aov.ua


1.8.
Центр надання, 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

41436, Сумська обл., 
Шосткииськиґі р-н., е. Слоут, вул. 

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza otjj@ukr.net 
https;//berezivska-gromada. gov.ua/

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konotopf0iukv.net', 

http://rada.konoton.oT«/index.phv>/ho

Понеділок: 8 :0 0 - 15:00; 
Вівторок: 8:00 -  19:00; 
Середа: 8:00 -  15:00; 
Четвер: 8:00 -20:00; 

П'ятниця - Субота: 8:00 -  
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, е. Сім’япівка, 

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

Ш ж ш ї й М т і к ж і і
https;// dubovyzivska.rada.today

Поїієділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних поедут 
Попівської сільської рад|і

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

1.12.

Центр надання 
адміністративиих послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-ІІ., 

емт. Краснопілля. 
вул. Мезенівсі.ка, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
cnap.krsnpfa4ikr.net; 

http://rada .konot ор.огц/in tlex. php/ho

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

mc/2014-12-25-08-14-09

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

424 10, Сумська обл., 
Сумський ртг,

с. Миронілля, пул. Сумська, 23; 
(0542)7-42-11, (0542)7-43-85; 

miropilskasrf0Xtkr.nct; 
https;,7myropilsca-aromada.oov.ua/ 

vidd і 1 -cen t r - n a d arm va - 
administrativnih -poslua-10-35-32- 

28-12-2017/
. 4--..

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

в и конав ч ого к омі тету 
Кролевецької міської ради

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

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

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

mailto:otjj@ukr.net
http://rada.konoton.oT%c2%ab/index.phv%3e/ho
mailto:popivkarada@amail.com
http://rada


kroIradafSukr.net; 
hup: /У www. k ro 1 eve f s- 

mi skracla. »ov.ua /in dex.ph p i tsentr- 
nadannva-admin/389-tsnap

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, пул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26;
1 ebed yn - adminfa'ukr. n et; 
li 11 n.7/1 ebetl vn ra da. gov. 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 :0 0 - 15;00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищі 101 
ради

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

смі. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

hltD://ldol-gromada. aov.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 поедут» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменеький район, 

с. Сішівка, 
вул. Миру, 1; 

'5-74-11;
suni vka. сп apfomkr .net; 

http:/7syni vska-aroirmda.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

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
1'омеііеькші район, 

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

мМіишр'Л ukr.net; 
https \ iKh.mska-aromada.aov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання ,, 
адміністративних послуг 

Недрига йлі вської селищної 
ради

12(iu0 1 -мськаобл., 
В.іМЄІКЬКНЙ р-н., 

смі ІКдрпгайлт, 
в\ і о \ мсі.ка, ІЗ;
11 is l»s> 5-26-48; 

ікії л і і 1 .'sm.gov.ua; 
http і1 е.ь \ е .3 uedr-iT.ora.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., 
Охтнрський р-н, емт Чупахівка,

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

cnap-chupahf&iukr.net
"•у-,..

Понеділок - П'ятниця: 8 :00 - 
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

'”42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Нева лежкості, 5;

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr oiditwka474ikr.net; 

hOp»ww.oinvk..sm.ua/content/secli ̂

П он еділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8:00-20:00; 

Середа-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 

Субота: 8 :0 0 - 16:00.



оп/32/235/

1.22.

Відділ '’Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччшісьішї 

сільської ради

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

Готедяка, 2;
(05446) 4 18 08; 

chern-cnapffiukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15;

Середа: 8-00 -  20-00; 
Четвер: 8 -0 0 - 17-15; 

П’ятниця: 8-00 -  16-00.

1.23.

Управління «Центр палання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравневі). 84; 
+380500337 і 43, 

cnap-mHivlffiukr.nct

Понеділок: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 17:15; 
Середа: 8:00 -20:00, 
Четвер: 8:00 -  17:15; 

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.24.

Відділ «Ценпр надання 
адміністративних послуг 

Иовослобщської сільської 
ради»

41530, Сумська обл., 
Конотопський р-н, 
с. 1 Іона Слобода, 

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

спар nslobodaffiukr.net; 
її Пре;//п о\'оя 1 о Ьі 0 $к а- 

aromada.gov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

42000, Сумська обл,, м. Ромни, 
вузі. Соборна, 13 71; 

'(05448) 5-29-15; 
reestiffiromnv-vk.gov.ua; 

1іир://готп\'-05р-ііалп{'о/0сІі=2&А 
=даупуаі

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  1 5:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської рг®и 
Ром енського району Сумської 

області

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

(05448) 9-34-36; 
andriyushivka.rsffiukr.net; 

http://andrivashivska-eroniada.gov.im

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

і

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

ради у

41000, Сумська область, 
Шосткннськиіі р-н., 
м. Середина-Нуда, 

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

ьбиЧа «ощоуеий) а т а  і 1. с о т ; 
ІШря ://нЬт іккгаба. gov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адм і ні стратив і шх послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шоеткинський р-и, 

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

096 762 95 74; 
04391279ffimaiLgov.ua; 

https://zn-ots.gov.iia/vidclil-z- 
іигнІісЬп іЬ-пкап-ДітІегеНіптіоі- 
геемгаен-1 5-26-34-ЗЇЇ-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 «І Цитр 

надання адміністративних

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

ягОа.епарйтет. воу.іт;

Понеділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер; 9:00-20:00;

http://andrivashivska-eroniada.gov.im
https://zn-ots.gov.iia/vidclil-z-%d1%96%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%86%d1%96%d1%81%d0%ac%d0%bf
https://zn-ots.gov.iia/vidclil-z-%d1%96%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%86%d1%96%d1%81%d0%ac%d0%bf


послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

http://sumv.sm.siov.ua/index.nhp/uk/ П'ятниця: 9:00 -  16:15.
priori! eli/reaional-komi let

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 
. 2. ради

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

cnap/O'smr. aov.ua; 
httpi/Vcnap.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, 
Охтирськші район, с. Боромля, 

п у л . Сумська, 10;
(05458)58257; 

спаї) БоготіvaaAukr.net; 
http: //hi lozi rska. uromada. ora.ua/ спар

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.
-00-00-26-26-10-2016/

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trust -сі і a n/Oiukr.n cl; 
www.irostyaneis-niiskrada.aov.ua

Понеділок-Вівторок: 8:00 -  
17:15;

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.33.
Управління «Центр надання

адміністративних посл\т * . 1
міста Шостка»

41100. Сумська обл., м. Шостка,
в у. і. Горького, 14а;

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

sh st, тг-епардг sm.aov.ua; 
hltp: ( shostka-

rada. ao\'.u.T.'aovcrnmcnt/departament

Вівторок-Четвер: 9:00 -  16:00; 
П’ятниця: 8 :3 0 - 15:30; 
Субота: 8:30 -  15:30.

•1

s/centr nadannva adm n strativnih
poslua in sla shostka 1/

1.34.
«Центр надання 

адм іністративних послуг» 
Ямгіільської селищної ради

4 1200, Суметка обл., 
Шоеткшіськпн р-н., смт. Ямпіль, 

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

cnap.ympolradafoaikr.net; 
http://avomada.ora.ua/aromadayvamp

ІІонеділок-Четвер: 8:00 -  
17:15;

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

il sea

Нормативні акти, якими регламеїгіуггьси надання адміністративної послуги

4. Закони України У Стат і я 36 Закону З7країни «Про Державний земельний кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 165, 166, 167, 167-1, 168, 198, 199 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 
послу!' органів виконавчої влади через центри надання 
адмшіеграї іівшіх послуг»

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого

http://sumv.sm.siov.ua/index.nhp/uk/
http://www.irostyaneis-niiskrada.aov.ua
http://avomada.ora.ua/aromadayvamp


самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8.

і

Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі довідки про осіб, які отримали доступ до 
інформації про суб’єкта речового права у Державному 
земельному кадас трі

9.

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

1. Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру за формою, встановленою Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України під 17 жовтня 2012 р. № 1051 
(форма заяви додається)*
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 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 з 
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, у тому числі через небеторінку Держтеокадастру, що 
•забезпечує, формування та подання заяви.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

1 Гротягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
Головному управлінні Держтеокадастру у Сумській області або 
структурному підрозділі Головного управління 
Держтеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуїді

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру звернулася неналежна особа (на отримання 
відомостей Державного земельного кадастру у формі довідки 
про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта 
речового права у Державному земельному кадастрі мають 
право: суб’єкти речових прав на земельні ділянки; органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування для 
реалізації своїх повноважень, визначених законом.)
3. 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 ([юрмі)

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про 
суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі 
або повідомлення про відмову у її наданні

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається заявнику (уповноваженій особі заявника), 
надсилаєт ься поштою на адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним



>

електронним цифровим підписом (печаткою) заявника довідка 
про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта 
речового права у Державному земельному кадастрі або 
мотивована відмова у наданні такої довідки за бажанням 
заявника видаються також у формі електронного документа 
засобами телекомунікаційного зв’язку.

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

4
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
довідки про осіб, які отримали доступ 
до інформації про суб’єкта речового 
права у Державному земельному 
кадастрі

* (особа, уповноважена надавати відомості

і Державного земельного кадастру)

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

найменування юридичної особи)

(податковий номер серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера) 

їри.В! л і , ч докумен гл. що посвідчує особу, 

яка звернулася нзаявою 

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

документа, що посвідчує повноваження діяти 

від імені особи)

(місце проживання фізичної оеоби . 

місцезнаходження юридичної оеоби)

(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: Г: 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 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);
П 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);
0  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 документ^ 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

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;

□ 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 внтягу/довідкп/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 заявника_________________________  _____________________________________

Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру________________

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

Дата подання заяви ■ • |

МП



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

У ФОРМІ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО 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

(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 ДЬ 1 Управління в О хтирському районі Головного управління Держгеокадастру у С умській
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 Роменеькому районі Головного управління Держгеокадастру у С умській
області

Відділ № І Управління в Роменеькому районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській 
.. області

Відділ № 2 Управління в Роменсьюмх районі і і і . го \ правління Держгеокадастру у Сумській

Відділ № 3 Управління в Роменеькому районі ІV. і о в і юго 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 раноіп. 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
і Відділ № 1 Управління у Шосткинському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській
; і' області
і Відділ № 2 Управління у Ш осткинському районі 1 оловного управління Держгеокадастру у Сумській 

^ області
Відділ № 3 Управління у Шосткинському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській

області
Відділ № 4 Управління у Шосткинському районі і Уловного управління Держгеокадастру у Сумській

області
(найменування суГГ. кта надання послуги)

Інформація про центр падання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№
Найменування центру 

надання
адміністративної послуги, в

Місце .шаходження,
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-еайт

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання
адміністративних послуг



якому
здійснюється 

обслуговування суб’єкта 
звернення

Центру падання 
адміністративних послуг

1.1.

*

Відділ «Центр з надання 
адшяістрах и б н и х  послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської рада

41800, Сумська обл., 
Сумський р-н., м. Білопілля, 
вул. Старопутиюіьськ'а, 35; 

(05443) 9-12-95; 
bilopii 1 уа - еп ар///■ ukr.net; 

http;//biloni!l va-mcria.aov.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-и,

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

спар nivkolaivkaC74ikr.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 
адм і ї іі стратив і шх пое: е уг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

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

cnauburvn.radafr7Hikr.net; 
httn://burvn-miskrada. aov.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 ком ітету 
Кириківс-ької селищної ради

/•г

42830, Сумська обл., 
Охтиреький р-н,

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

ksr.57faiukr.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.і

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69
cnap.vpvsanvkafrAiikr.net

http://vpsr.eov.im

Понеділок - П'ятниця:
8 :0 0 - 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap alfrAukr-tiet; 
http: //h lukhiv-rada.aov.ua/Ssnap

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

П'ятниця-Субота: 8 :0 0 - 16:00.

!

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н. м / і ’лухів, 

вул. Кнсво-Московська, 43; 
(05444)61-2-86; 

esman cnapfffitikr.net;

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:00; 
„П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

http://vpsr.eov.im


1.8.
Центр надання 

адміністративних послу] • 
Берегівської сільської ради

4 1436, Сумська обл., 
ІІІосткинськиії р-іт, с. Слоуг, вул. 

Шкільна, б. 16;
(05441) 3-13-37 

спас Ь е г с / а  о»a6ff-4ikr.net 
hUpsy/beixv.ivska-groniada.gov.ua/

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.9.
Центр надання 

а дм і і ц с тр ати в ни х п ос л уг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар komnopC6ukr.net; 

hup://rada.konoiop.ora/index.php/ho

Понеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8 :0 0 - 19:00; 
Середа: 8:00 -  15:00; 
Четвер: 8:00 -  20:00; 

П'ятниця - Субота: 8:00 -  
15:00.mc/2U 14-12-25-08-14-09

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

4 1656, Сумська обл., 
Конотопський і>~і і. с. Сім’янівка, 

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

dubov'v/.ovka!«; uki.net; 
https:// duhovv/ivska.rada. today

Понеділок -  Четвер: 8.00 -  
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг щ  
Попівської сільської ради

4 1 O '1"  ( ' е н с ь к а  обл., 
К о н о н і п с ь к і і й  р - н .  с .  Полівка, 

• tv  : Миру. 1 ; 
т А З ч  ' 7 0 9 0

ророСш. d. ,  ншпаіі.com

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17.15;

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

1.12.

Центр надання 
адміїгістратишшх іюслуі• 

Краснопільської селищної 
ради

ІЗ 1 >0 У \ м и , к и  обл., 
СмНі.кПҐ! р-н.,

CM і К р и с і І О І І І Л Л Я ,  
п\ і \Сч ‘пінська, 2;

(0543/, і : m . іО542)7-13-06; 
cu.m Li.-vr.ncl; 

hltp:/7i...b L ьь ■ ■ mm index.php/ho

Понеділок -  Четвер: 8.00 -  
17.00;

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

не 3 , -.■"-04-14-09

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

424 10, Сумська обл., 
С у м с ь к и й  р-н.,

с. Миропілля. пул. Сумська, 23;
(0542)7-42-! L (0542)7-43-85; 

т і  іч ні 11 ska sraCti kr. n а ; 
https:/7m vropi 1 sea -gromada. eov.ua/ 

viddil-eenu-nadantiya- 
administrativnih -poslua-10-35-32- 

28-.1L-201W

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.
Центр надання 

а дм і! а страти в ї і их поел уі1 
виконавчого комітету

4 1300, Сумська о б л . ,  
К о н о т о п с ь к и й  р-н.. м. Кролевець, 

вул.. 1 р у ш с в с ь к о ї  о ,  19;

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



Кролевецької міської ради 

>

(05453)9-50-61;
krolradaOolukr.net;

1 it tp: // \vww. krol e ve t s - 
miskrada. aov.ua /index, php/tsentr-

nadannva-admin/389-tsnao

Четвер: 8:00 - 17:15; 
П’ятпиця: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; 
lebed vn -adrninff/Tikr. net; 

http://lebedvnrada.aov.ua

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

П’яппщя:8:00 - 16:00; 
Субота: 8 :0 0 - 15:00

1 .16 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, і 7; 

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

http://ldol-gromada.aov.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 с іл ь с ь к о ї  ради

/*$•

42533, Сумська обл.,
P о м e 11 с ь к 11 й район, 

с. Синівка,
вул. Миру, 1; 

’ 5-74-11;
sunivka.enapdodikr.net; 

lit t р :/7s vn і vska - grom ada. aov.ua

Понеділок: 8:00 -17:00; 
Вівторок:8:00 -17:00; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер:48:00 - 17:00; 

П ’ятниця: 8:00 - 17:00.

1.18.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменськин район, 

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

vilshcnapf2Jukr.net; 
https://vilshanska-aromada.20v.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.
Цегггр наданая 

адміністративних послуг 
Недригайлівської селипшої 

ради

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

ndr.cnapftrsm. gov. ua: 
http;//nedrv2ailiv.nedr-n'.ora.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; 

спар-с1]ііра1і67лікі.жл

Понеділок - П'ятниця: 8:00 -
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послу]' 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; ’ 
admincentr okhtvrka(aHtkr.net;

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

Середа-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П ’ятниця: 8:00 -  16:00;

82/0/13-21 від 30.09,2021

«llllliillllllllll ш и

http://lebedvnrada.aov.ua
http://ldol-gromada.aov.ua
https://vilshanska-aromada.20v.ua


1.22.

1.23.

1.24.

42760, Cv-vicb!
Відділ "Центр' надання>

а дм і ні страти в н их послу г11 
апарату Чериеччинської 
, ..сільської ради

Охтирського
р-п, с. Чернеччина, вул.

отеляка
(05446 і 4 18 08; 

chcni-cii.iiifa4ikr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 - 
17-15;

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

П ’ятниця: 8 -0 0 - 16-00.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

4 1 500, Сумська обл., 
Конотопський p-п., м. Путивль, 

вул. Першотравнева, 84; 
+3805S103 3 7143; 

спар-рші vlfa4ikr.net

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської СІЛЬСЬКОЇ 

ради»

I I  О ' "  • ЧСЬі ч. і  ООП. ,

Ко,К! • І U МІЙ р-н, 
с 1' и , с і ч5< і,іа. 

в\ ! і Ly а .сравнена, 3;
,Г ' 1 Г і '  Ь  20, 

i-її чajfa_ 1 .1. , які net; 
U fa '  _ »cobtdska- 

i а .. ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 • 
16:00.

, м Ромни,

Центр надання
1.25. адміністративних послуг

міста Ромни

420Ьч с
ь\ ( і о чірім. J і . J; 

до ( ;ч , ч. у). 15. 
гсечи д ' і \-» keov.ua; 

http юч»._ сі її» 9ch=2&fl

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

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

Центр надання ^  
адміністративних послуг 

1.26. Андріяшівеької сільської ради 
Роменеького району Сумської 

області

1.27.

1.28.

1.29.

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

'(05448j 9-34-36;
aiKiriyushivka.rsfaOukr.net;

h 11 р: //an dri у a s 111 v s k а - аг о т  а da. go v. ua

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської' 

ради

41000. Сумська область, 
1ІІО.Л кппський р-п., 

м і  а  ,  і і < і І л д а ,  

і ' і ' і,чл 25;

маси.
ІШ.м

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

1.1 eov.ua

Відділ «Центр надання 
адм і ні страти в них посл уг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41(12"
ПК,

см
вул. 4

09»
М з

htips
чпгійіс
reestra

і, і оо іасть,
• і.ИЙ р-и,
'  Ц .роД С ЬК

Ісремоги, 9; 
уь ’’4,

. . е .iy.ua;
в ua wddil-z-

.-Oci /havnoi- 
.-4  .-і 0-2017/

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

Середа:- П'ятниця; 8:00 - 
16:15.

Сектор «Територіальаий
підрозділ відділу «Центр

40009, у ішська, 97;
'»9,

ГІонеділок-Середа: 9:00- 
17:15;

З? 0 13-21 віл ЗО 09.2021
f  ->

http://www.oinv%d0%ba._sm.ua/conten_t/secti


надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селившої ради»

sr da. cn apfdism. gov. u а; 
http://sumy.sm. oov.ua/indcx.Dl10/uk/

Четвер: 9:00 -  20:00; 
П'ятниця: 9 :0 0 - 16:15.

prioriteti/resional-komitet

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м..Суми Сумської міської 

• — ■ ради

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

crmp@smr. eo v.iia; 
http://cnap.sov.Ha/

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 lxiromlya@ukr.net: 
http://bilozir.ska.gromada.ors.im/cnap

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.
-09-00-26-26-10-2016/

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької м іської .ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-и, 

м. Тростяпень, пул. Миру, 6; 
(05458) 6-62-90; 

trost-cnap/a'ukr.nct; 
www.trostvanets-miskrada.sov.ua

Понеділок-Вівторок: 8:00 -  
17:15:

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста ПІостка»

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

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

shst.mr-enap@sm.sov.ua; 
http://sho.stka-

rada. oov.ua/aovernmen t/departament 
s/centr nadannva adm n strativnih

Вівторок-Четвер: 9:00-16:00; 
П'ятниця: 8 :3 0 - 15:30; 
Субота: 8:30 -  15:30.

poslus m sta shostkal/

1.34.

'У

«Центр надання 
адміністративних послуг'» 

Ямпільської селищної ради

41200, Сумсткп обл., 
Шосткинський р-н., смт. Ямпіяь, 

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

cnap.vmpolrada@ukr.net; 
http:/7svomada.oru.ua.-sromada/vamp

Понеділок-Четвер: 8:00 -  
17:15;

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

її sea

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

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»

5к Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 167і, 168, 171, 177і Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жов тня 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

http://sumy.sm
http://cnap.sov.Ha/
mailto:lxiromlya@ukr.net
http://bilozir.ska.gromada.ors.im/cnap
http://www.trostvanets-miskrada.sov.ua
mailto:shst.mr-enap@sm.sov.ua
http://sho.stka-
mailto:cnap.vmpolrada@ukr.net


8; Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява при падання відомостей з Державного земельного
кадасі ру

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а Іакож 
вимоги до них

1. Заява при надання відомостей з Державного земельного 
кадастр'; за формою, встановленою Порядком ведення 
Державного- земельного кадастру, затвердженим постановою 
Кабінеп; Майстрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051
( ф о р м а  з а я в и  додасться)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з 
Державного земельного кадастру про-земельну ділянку (або 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення 
пла ти) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення **).
3. Документ, я к и й  підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)

10. Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адм і ні страти в н ої пос л у ги

Заява п р о  надання відомостей з Державного земельного 
кадастру \ п а п е р о в і й  формі з доданими документами подається 
заявником або уповноваженою ним особою особисто або 
иадеилаї ті,ся рекомендованим листом з описом вкладення та 
повідомленням про вручення або в електронній формі 
надешпц ід е я  через Публічну кадастрову карту або з 
використанням (Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, у і ому числі через вебсторінку Держгеокадастру, що 
забезпеч д Ф о р м у в а н н я  та подання заяви.
У разі п о д а н н я  заяви органом державної влади, органом 
місіс!!'-: ■' е -мопрядування у заяві зазначаються підстави 
на.фш . . і , шиї інформації з посиланням на норму закону, 
як.і ч . , , право відповідного органу запитувати таку 
шфор\ а е - ілкож реквізити справи, у зв'язку з якою виникла 
мої реї..: з .рл.машіі інформації. Така заява розглядається у 
пиіачер! г V порядку.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

После.. ... і....

У р а 'і і  п.’і'.а іщ о с т і:

1 1 . 1 Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата ^

Стаття -1 і З а к о н у  України «Про Державний земельний кадастр», 
стаття л і З а к о н у  України «Про державну реєстрацію речових 
прав па нерухоме майно та їх обтяжень»

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

адміністративну послугу

Розмір її за і и за надання послуги -  0,05 розміру прожиткового 
мінімуму д л я  працездатних осіб, встановленого законом на 1 
січня календарного року, в якому надається відповідна 
адміністративна послуга (у випадку звернення органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування -  
безоїїла  ш и ї

За надання витягу з Державного земельного кадастру про 
земельне к и я н к у ,  що м і с т и т ь  відомості Державного реєстру 
р е ч о в и х  прав на нерухоме майно, додатково сплачується 
ад.міїїіеіраіішний збір за надання інформації з цього реєстру 
відповідно д о  Закону України «Про державну реєстрацію 
речових к р а ї ;  п а  нерухоме майно та їх обтяжень».
За и., : : ч'я інформації з Державного реєстру прав 

справ к, -' адміністративний збір у такому розмірі:
0,025 . і 'тикової о мінімуму для працездатних осіб - 

отріть і, , ф-рмації в паперовій формі;
и 01?- ■; кьдгового мінімуму для працездатних осіб - 

отрпмаї .ермації в електронній формі;
Алл.'.! , віщії збір справляється у відповідному розмірі від 

нрімпі , ■■ аііпмдму для працездатних осіб, встановленого 
закон. . ‘ ..тіш календарного року, та округлюється до 

’ Паііб.І'-.: - :(> , рішень.
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 

перерах-,вашія коштів через банки та/або відділення поштового 
з в ’ я з к у ; ііідівердженням оплати послуги є платіжне доручення



Ф

або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового 
зв’язку (або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення 
*
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 

України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 

надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні».

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

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

12 . Строк надання адміністративної 
послуги

В день реєстрації відповідної заяви у структурному підрозділі 
Головного управління Держгєокадастру 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

/у

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

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про 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 або 
повідомлення про відмову у паданні відомостей з Державного 
земельного кадастру

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
відомості з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку або мотивована підмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі електронного 
документа технічні їм п засобами телеком упіканій.

16. Примітка * Форм а заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру наведені у додатку до Інформаційної картки 
адміністративішї послуги 
**до31 грудня 2021 р.



і 1,0 даток
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 речові 
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, власне ім’я, по батькові за (наявності) 
фізичної особи /

найменування юридичної особи)

(податковий номерсерія та номер паспорта

• ; і дпшої особи, яка через свої релігійні переконання

відмовилася від прийняття номера)

! рекиі ЇИти документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

і назвл документа, номер та серія, дата видачі), та 

документа, що посвідчує повноваження діяти 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особй / 

місцезнаходження юридичної особи)

(помер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

0  витяг з Державного у
земельного кадастру

про: □ межі державно то кордону України
□ землі в межах ' 
одиниці

території адміністративно-територіальної

В обмеження V Ні 
0  земельну Л!

і користанні земель

0  ВІДОМОСТІ ' ■-■о речові права на земельну ділянку, їх
обтяження, од • . пні в порядку інформаційної взаємодії
3 Державного 'К , , \ речових прав на нерухоме майно;

0  усіма в!,а \ ж:, внесеними до Поземельної книги,
крім відомеє і А ре і о в і  права на земельну ділянку, що
ВИНИКЛИ ПІСЛЯ а ЗОЇ 3 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 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 
з е мл еустро ю/с уб ’ є кта о ц і н о ч н ої 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;

нотаріуса

Прізвище, власне ім’я, по батькові за (наявності) 
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 обобу 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, я щ  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

Місце розташування земельної ділянки



Кадастровий номер земельної ділянки (за най виості)

Дані про інший о б ’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 КОІ пя__

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 в итягу/до в їдкі і/викопіювання/ засвідченої копії 
прошу надати:
□ у паперовій формі *
□ в електронній формі на адресу:_______  ____ _______
□ в іншій ф орм і______________ 5................... ................. ......................

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

(а і а реєстрації заяви
Підпис заявника

Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру____________ '

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
ка; іасгру_____________________________

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 І СІЧНЯ 2013 Р.
(на ша 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 О хтирському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській
області

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

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

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

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

Відділ № 2 Управління у Шосткинському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській
області

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

Відділ № 4 Управління у Шосткинському районі Головного 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

Місце знаходження, 
тслсфон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-еант 
Цеп гру 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;

і05443) 9-12-95; 
ЬІ1(н)і11уа-спар':і ukr.net; 

ЬНіт.Цл lopillva-inena.uov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського раі'юну 

Сумської області

А 1 854, Сумська обл.. 
Сумський р-І1,

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

са а і ) m vkola і vka 3n ukr. n et

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 

адміні страти в них послуг» 
виконавчої'о комітету 

Буринської міської ради

Я i)(), C w c . ,»б.і , 
Копо,, .щхіііі і , Баринь, 

і ДЬ, . • (. 
о,«45ті ' о . 

ena; n im iu .u , . і net; 
MU’- Ьліуп-шМ ■ к uov.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 ком ітету 
Кириківської селищної ради

<*Г

42830, Сумська обл., 
Охтирськіпі р-н,

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

ksr.57(a)uki act

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 
а д м і ні страти в 11 их по с л у г» 

Великогшсарівської селищної 
ради

42800, Сумська обл., 
Охтирськиї; >-н., 

смт. Велика і іиеарівка, 
вул. Незалежиосп, 9-А;

(05457)5-13-69
cntip.vpvsarivki'.'Cukr.net

liltp://vp»r.vovatia

Понеділок - П'ятниця: 
8 :0 0 - 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Гдухівської міської ради

41400,Сумська обл., 
Шосткниський Р -1І , м. Г’лухів, 

вул. Києво-Моск-.шська, 8;
(05444)7-04-10;

Snap «lunuknnel; 
him: // h ! ukhi v-rada. in !\v u a/tsnao

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

CkiO.CV.u,, "6 .1 . 
llloc і I...HCI кип a a 1 лухів, 

вул І и . і в й і . , о,ка, 43; 
o5444:a I "0 .

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., 
ІПосткннськнй р-н., с. Слоут, вул. 

Шкільна, б. 16; 
(05444)3-13-37 

спар bereza ofefS'ukr.nef 
https;//berezivska-gromada. gov.ua/

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

П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konotopfS'ukr.net; 

http://rada.konotop.orti/inclex.phD/Iio

Понеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8 :0 0 - 19:00; 
Середа: 8:00 -  15:00; 
Четвер: 8:00 -  20:00; 

П'ятниця - Субота: 8:00 -  
15:00.me/2014-12-25-08-14-09

1.10.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
виконавчого комітету 

Дубов’язівської селищної 
ради

4 1656, Сумська обл., 
Конотопський р-н, е С ш ’япівка, 

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

dubovYzovka/ai nkr.net: 
https:// dubovvzivska.rada.todav

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. Мопівка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

popivkaradaf® шііаіі.еот

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17.15;

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

1.12.

Центр надання 
а дм і ністр атив них п ос я у г 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл.,
, Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мевенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
спар, krsn р(сі nkr.net; 

http://rada.konotop.ore/mdex.DhD/ho

Понеділок -  Чет вер: 8.00 - 
17.00;

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

mc/2014-12-25-08-14-09

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; 

miropilskasrfanikr.nef; 
https: 7'mvropilsca-eroniada. gov.ua/ 

viddil-eentr-midannva- 
administrativnih -posing-10-35-32- 

28-12-2017/'

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятішіія: 8.00-16.00.

1.14 .
Центр надання 

адміністративних послуг 
виконавчого комітету 

Кролевецької міської ради

4 1300, Сумська oitn., 
Конотопський р-н,, m . Кролевець, 

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

krolnidnC/Hikr.nei;

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

' Четвер: 8:00 - 17:15; 
П’ятшщя:8:00 - 16:00;

http://rada.konotop.orti/inclex.phD/Iio
http://rada.konotop.ore/mdex.DhD/ho


litipv/www.krole'.eis- 
miskrada. uov.ua /index.php/tsentr- 

nadannya-adnnn '389-tsnap

Субота: 8:00 - 14:00.

1.15.

Відділ адміністративних 
пос'йугуправлігаїя «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; 
lebcdyn-admmd/aikr.nei; 
http: / 4 ebed vn r a da.« о v. u a

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 
адм іні страти в них послуг» 

Липовододииської селищної 
ради

42500, Сумська обл., 
Роменський p-li., 

смт. Липова Долина, 
пул. Полтавська, 17; 

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

http: /ldol-eromada.Ltov.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 падання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

” 5-74-11;
siini vka.cnap@uki.net; 

http:// svnivska-eromada, 20v.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.

.*г
Відділ «Центр надання 

адм іні страти в них послуг» 
Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Йєменський район, 

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

v 11 shen aofilu kr.net; 
https://vilshanska-gromada.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 об.л., 
Роменський р-п.. 

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

mlixcnapiffism. gov.ua; 
htti>://nedi ygailiv. nedr-rr.org. im/спар/

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8:00-20:00; 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чутгахівської селищної ради

4 2 7 2 2 , Сумська обл,, 
Охтирський р-н, смт Чугіахівка,

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

оті! »oh upahtmukr.net

Понеділок - П'ятниця: 8 :00 - 
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

42700. 6 у'меька обл., ».--Охтирка,
" в\ а Незалежност і, 5;

(05446) 4-1.5-15, 0666692039; 
admmcemr okhtvrka4Hikr.net; 

http:// www. om vk. sm. ua/coment/secti

Понеділок: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок: 8:00 -  20:00; 

Середа-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П’ятниця: 8:00 -  16:00; 

Субота: 8:00 -  16:00.ОП/32/235/

mailto:vka.cnap@uki.net
https://vilshanska-gromada.gov.ua


1.22.

Відділ "Центр надання 
адм і ні стративних пос л уз” 
апарату Чернеччииської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446) 4 18 08; 

chem-enap6>.uki'.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15:

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

П ’ятниця: 8 -0 0 - 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; 

en ap-pu tivl (дні kr. net

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

П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

41530, Сумська обл., 
К онотопський р-п. 
с. І іова Слобода, 

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

спар nslobodaft'-ukr.net; 
httpsi/Vnovoslobidska- 

aromada.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; 
reestr/d/romnv-vk.gov.ua; 

http;//romnv. osp-ua. info/?eh=2&fl 
=zaynyal

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

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

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Ром енського району Сумсько? 

області

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

(05448) 9-34-36; 
andriyushi vka.rs/O ukr.net; 

http://andriyashivska-aromada.2 0 v.ua

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

П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адм і ні стратив 11 их поел у г» 
Середино-Будської міської 

ради

41000, Сумська область. 
ІІІоеткішський р-н., 
м. Середина-Будц, 

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

sbudaaorso vet@ amai 1. com; 
httpsvVsbmiskrada. aov.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-ІІовгородськ 
вул. ЗО років Перемоги, 9; 

096 762 95 74;
04391279(й>таі1. aov.ua; 

https://ai-ota.aov.ua/viddil-z- 
juridschn ih-pitan-ta-der/.havnoi- 
reestracn-15-26-34-70-10-2017/

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

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 
16:15.

1 1.29.

Сектор «Територіальн и й  
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних
послуг» виконавчого комітету

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

srda.cn ар(й> sm. ао v. u а; 
http://sumy.sin.aov.iiaMndex.php/uk/

Понедшок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00; 
П'ятниця: 9 :0 0 - 16:15.

! у дбржгьокадастру у сумській області

82/0/13-21 від 30.09.2021

http://andriyashivska-aromada.20v.ua
https://ai-ota.aov.ua/viddil-z-juridschn
https://ai-ota.aov.ua/viddil-z-juridschn
http://sumy.sin.aov.iiaMndex.php/uk/


Степанівеької селищної ради» m'iometi/regional-komitet

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Судій Сумської МІСЬКОЇ 

ради

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

etmn@.smr.aov.\ia ; 
luip://cnap. gov.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 * 
адміністратишшх послуг» 

виконавчого комітету 
* Боромлянської сільської ради

4262 1, Сумська область, 
Охтирський район, с. Боромля, 

пул. Сумська, Н):
(05458) 58257; 

спаї) borom 1 va (й/u kr ne t ; 
http://bilo/irska.eromada.o; a.ua/cnap

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.
-09-00-26-26-10-2016/

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н 

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

trost-cnap(fl)ukr.net: 
www. trost vaneis-miskrada.aov.ua

Понедшок-Вівторок: 8:00 -  
17:15;

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.33.
Управління «Центр падання 

адміністративних послуг 
міста ІІІостка»

41100, Сумська обл., м. (Постка,
вул. Горького, 14а;

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

shst, ni r-enapfffism. цок. на; 
http://shostka-

rada.aov.iia/aovernment/denartament

Вівторок-Четвер: 9:00 -  16:00; 
П'ятниця: 8 :3 0 - 15:30; 
Субота: 8:30 -  15:30.

s/centr nadaimva adm n strativnih
poskiii m sta shoslkal/

1.34.
«Центр надання ^  

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

бульвар Ювілейній:, 1: 
(05456) 2-19-72; 

cnur>.vmpolrada(a).uki лісі; 
http:/7eromada.org.ua/aromada/vamp

Понеділок-Четвер: 8:00 -  
17:15;

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

ilsca

Нормативні а їсти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони У країни Стаття 38 Закону України «Про Державшій земельний кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України
у

Пункти 166, 167, 167і, 168, 171, 177і Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів 3 країни від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
посл\т органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних п о с л у г »

6. Ліспі центральних органів виконавчої 
влади

*

7. Акти місцевих органів виконавчої 
вдади/орга шв місцевого 

самоврядування
Умови отримавші адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 
адм іпістративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру

http://bilo/irska.eromada.o
http://shostka-


9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

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

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

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з доданими документами подасться 
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 з 
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, у тому числі через вебеторінку Держгеокадаетру, що 
забезпечує формування та подання заяви.
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 отриманій 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  р а з і п л а т н о с т і:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі

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

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

адм 11 їістр атив ну і ю с л уг у

Розмір плати за надання послуги -  0,05 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом па 1 
січня календарного року, в якому надасться 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 панку чи відділення поштового 
зв’язку (або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в (будь-якій ([юрмі, 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 ([юрмі оплата послуг за 

надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів 
відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні».

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

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

12. Строк надання адміністративної 
послуги

В день реєстрації відповідної заяви у структурному підрозділі 
Головного управління Держгеокадаетру у Сумській області 
У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 
кадастрову каргу 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



Держанного земельного кадастру.
13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги
1. V Державному земельному кадастрі відсутні запитувані
ВІДОМОСТІ
2. із заявою про надання відомостей з Державного земельного 
кадаеіру 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 
ідеіпифікації з використанням кваліфікованого електронного 
підпису чи іншого аль тернативного засобу ідентифікації особи).
3 .  Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
д о к у м е н т а ,  що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
і  ч  я  ш п я і \  (або інформації (реквізитів платежу)**) та/або 
ж  і і ,л їлоіь вимогам, встановленим законом (заява не 
»1 „ . .. і ьеКІНиВЛеШҐ! ф о р М І )

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Вию Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
і \Сі і відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім 
відомі  ̂іеа про речові права на земельну ділянку, що виникли 
пю о, січня 2013 р. або повідомлення про відмову у наданні 
ы ю> . .єн і Державного земельного кадастру

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Ви д  мі целіром надання адміністративних послуг заявнику 
(\чо, .аждіїи особі заявника), або надсилається поштою на
адресу, »казану заявником у заяві,
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
відомості з Державного земельного кадастру про земельну 
діляпк', або мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі електронного 
документа технічними засобами телекомунікащй.

16. Примітка ♦Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадаеіру наведена у додатку до Інформаційної картки 
адм п 11 отратиш гої послуги 
**до 3 і 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 усіма відомостями, 
внесеними до Поземельної книги, крім 
відомостей про речбві права на земельну 
ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

(особа, уповноважена надавати відомості

з Д ерж авного  земельного кадастру)

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

найменування юридичної особи) 

(податковий номер/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

ИІДМиВИ ЮеЯ ыд прийняття номера) 

(реквізити документа, що посвідчує особу, 

яка звернулася із заявою

(нзію. дою/меніа. номер та серія, дата видачі), та 

Лик неню, що посвідчує повноваження діяч и 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(номер контактного телефону)
?чг

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

0  витяг з Державного 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
□ землі в межах території адміністративно-територіальної

" одиниці
□ обмеження у використанні земель 
0  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



д іл я н к у  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 у 
власність земельної ділянки у межах норм бо юплатної 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 
землеустро ю/суб ’ єкта о ціно чн ої 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;

нотаріуса

Прізвище, власне ім ’я, по батькові за (наявності) 
фізичної особи / найменування юридичної особи

Податковий номер І 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 вііади або органу 
місцевого самоврядування запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з 
якою виникла потреба в отриманні інформант.

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)

32/0/13-21 від 30.09.2021



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 внтягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 
прошу надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:________________________ .
О в іншій формі________________________________________

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви_____________
Підпис заявника

Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру______________

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного
кадастру_____________________ .

МП



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

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

> (назва адміністративної послуги)

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

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3 .

№

Найменування центру 
надання

адміністративної ноедуі н, в
якому

З Д І Й С Н Ю Є Т Ь С Я  

о бел у го в у в а і ш я суб’єкта 
звернення

Місце знаходження, 
іе.іефоп/факс (довідки)» адреса 
електронної пошти, веи-саііт 

Центру надання 
адмініст ра ти ви их послу)

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.

Відділ «Центр з наданая 
адм іністраті і в и  их поел у  і ■» 

в и к о ї  і а в 'ч о г о  ко м і тет у  
Білопільської міської ради

41800, Сумська обд.. 
Сумський p-п., м. Білопілля, 
вуя. Старонутішльська. 35; 

(05443) 9-12-95; 
b і 1 о о 111 va-сп а р (ей ukr.net; 

http://biIopillva-mena.gov.на

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

1 .2 .

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг"

Миколаївської селищної ради 
Білоніл ь с ь к о г о  рай о м у  

Сумської області

41854, Сумська обл.. 
Сумський р-н.

смт. Миколаївка, 6-р Свободи. 2Л; 
(05443)9-72-38; 

с п а р  mvkolaivkairt ukr.nci

ІІонеділок: 8 :15- 17:1 5; 
Вівторок: 8:00-20:00; 

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

1 .3 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних іюелуї»  

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

4 1700, Сумська обл.. 
не

Конотопський р - H . .  М. ЬуріШЬ.  
вуї.. Д . Бедного. 6; 

(05454) 2 - 2 2 - 0 7 ;  

е  па pb ur vri. г; id а ( і  і ' 11 k т. п с і ; 

hfl р: i 'b u r v n - m  iskra da. uo v . ua

Понеділок: 8 : 0 0 - 1 7 : 1 5 :  
Вівторок: 8:00-1 ?• 1 5; 
Середа. 8:00-211:00; 
Четвер: 8:0()-Г7:15:

1 Гяі ішця: 8:00-16:00; 
Субота: 8:00-13:30

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
s' Охтпрський р-11- 
смт. Кирикшка, вул. Широка, 12; 

0955650026;

Понеділок: 8:00-17:00; 
Вівторок: 8:00-17:00; 
Середа: 8 : 0 0 - 2 0 : 0 0 ;  
Четвер: 8:00-17:00; 

П'ятниця: 8:00-16:00.

1 .5 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

42800. Сумська обл.. 
Охтпрський р-п.,

смт. Велика Писаршка, 
%ул. Незалежності, 9-А;

(05457)5-13-69 
спа о. ур  vsaг i vkф :и kr.п el 

htfp://vpsr.gov.ua

1 Іонеділок - ІГягниця: 
8 :0 0 - 17:00.

' т, і  г;ж ч СЖдлДС = 'Р у у О/пТ п оь; і де: і
82/0/13-21 від 30.09.2021

http://biIopillva-mena.gov.%d0%bd%d0%b0


1.6 .
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської радії

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

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

Snap sl@ukr.net; 
http://hlukhiv-rada.aov.tm/tsnap

Понеділок: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 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 cmip@ukr.net:

Понеділок - Середа: 8 :0 0 - 17:15; 
Четвер: 8:00 -  20:00; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівеької сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар hereza ota@ukr.net 
https;//berezi vska-promada.gov.ua/

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.9 .
Центру надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konoiop@ukr.nei;

http://ra<la:k()notop,ors/indcx.php/ho'

Понеділок: 8 :0 0 - 15:00; 
Вівторок: 8 :0 0 - 19:00; 
Середа: 8:00 -  15:00; 
Четвер: 8:00 -  20:00; 

П'ятниця - Субота: 8 :0 0 - 15:00.
■і

me/2014-12-25-08-14-09

1.10.

яр

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:// dubovvzivska. rada. todav

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, 

в уд. Миру, 1; 
0983877090

рорі vkarada@fflnaii.com

Понеділок -  Середа: 8.00- 17.15; 
Четвер : 8.00 - 20.00; 
П'ятниця: 8:00-16:00

1.12.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Красної іільської селищі і ої 

ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

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

cnap.krsnp@ukr.net; 
http://rada.konotop.ore/index.php/ho

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 17.00; 
П'ятниця: 8.00-16.00; 
Субота: 8.00-14.00.

me/2014-12-25-08-14-09

mailto:sl@ukr.net
http://hlukhiv-rada.aov.tm/tsnap
mailto:cmip@ukr.net
mailto:ota@ukr.net
mailto:konoiop@ukr.nei
http://ra%3cla:k()notop,ors/indcx.php/ho'
mailto:dubovvzovka@ukr.net
mailto:vkarada@fflnaii.com
mailto:cnap.krsnp@ukr.net
http://rada.konotop.ore/index.php/ho


1.13 .
Центр надання ** 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

■ 42410, Сумська обл.. 
Сумський р-н.,

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

miropilskasrwTikr.net; 
https://mvTopilNca-aromada.uov.ua/ 

viddil-cemr-nadannva- 
administrativnih -posluu- 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., 
Копотопськиіі р-н., м. Кролевепь, 

вул.. Грушеиеького. 19; 
(05453)9-50-61; 

krolradato-Tikr.net; 
http: //www-. k rol c vet s- 

miskrada.uov.ua -index.php. tsentr- 
nadannva-ndmin/389-tsnap

1 Іонеділок: 8:00 -17 15; 
Вівторок:8:00 -1 7 1 5: 
Середн:8:00 - 20:00: 
Четвер: 8:00 - 17:15:

1 Гятштя:8:(Ю - 16:00; 
Субота: 8:00 - 14:00.

1.15.
В ідділ адм і п і стративші х 

послуг управління «Центр 
н а да ні і я а дм і г і і страти в них 

послуг» виконавчого комітет у 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область. 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. 1’араса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
lebedvn-admmto ukr.net: 

http: //1 ebed \н ra da. uov. u a

Понеділок: 8:00 -17:15; 
Вівторок:8:00 -20:00; 
Середа: 8:00 - 1 7:15; 
Четвер: 8:00 - 17:15; 

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

1.16.

Відділ «Центр надання 
адм іністративних поел уі» 

Лшюводолі-шеької селищної 
ради

■'Т

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська. 17; 

(05452) 099-524-74-6'/; 
спар.Idol to'-ukr.nei, 

http://1dol-uromada. uov.ua

Понеділок: 9:00 -16:00; 
В ів іО)юк: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 послу]'» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Ромснеький район, 

е. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
s u пі vk а. сп a pto) ukr.net; 

http://svnivska-eromada.Rov.ua

Понеділок: 8:00 -17:00; 
Вівторок:8:()0 - 17:00; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - ] 7:00; 

П'ятниця: 8:00 - 17:00.

1.18.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Вільшанеької сільської ради

42 127, С умськії обл.. 
Ромснеький район, 

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

vTlslicnapfcr-ukr.net; 
hit ps://vi!.shanskn-uromada.uov.ua

1 Іонеділок - Четвер: 8:00 -17:15; 
11 'ягниця: 8:00 - 16:00

1.19.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Недригайлівської селищної 

ради

42000, Сумська обл., 
Ромснеький р-н., 
смт. Недрипшлів, 
вул. Сумська, 13;

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

https://mvTopilNca-aromada.uov.ua/
http://1dol-uromada
http://svnivska-eromada.Rov.ua


(05455) 5-26-48; 
ndr.cnap@sm-gov.tm;

http:/7nedrvgaili\Miedr-rr.org-ua-'cnap/

Відділ «Центр надання 
1.20. адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради

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

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

спар-сІшра1і@;икг-пеІ

Понеділок - П'ятниця: 8:00 ■ 
17:00.

Центр надання
1.21. адміністративні« послуг 

Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
асішшсепіг okhtvrka@aikr.net;

ІД1р://уТО-'УУ.ОПП'к.5ПІДІІУСОПІЄПі/8ЄСІІ
оп/32/235/

Понеділок: 8 :0 0 - 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. Чернеччюш, вул. 

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chcm-cnap@ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8 -0 0 - 17- 
15;

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

П ’ятниця: 8-00 -  16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адм іні страти в них посл уг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnap-putivl@ukr.nel

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративні« послуг 

Новослобідської СІЛЬСЬКОЇ 

ради»

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

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

спар iisloboJa@ukr.nct; 
П11 р.ч: //п  о уоь ] оЬ і сі .4 к у - 

aromada.gov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 ■
16:00.

Центр надання
1.25. адміністративні« послуг 

міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr@Tomny-vk. gov.ua; 

http://romnv.osp-ua.inro ,)cli=2&fl 
=zavnvat

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  ] 5:00.

Центр надання 
адміністративні« послуг 

1.26. Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

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

(05448) 9-34-36; 
andriviislmyii.r.s@iikr.ncl; 

http://andriyashiv.ska-g~oniada.aov.ua

Понеділок: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 17:15; 
Середа: 8:00 -  1 7:1 5; 
Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адм і ніетрати вних поел у і» 

Середино-Будської міської 
ради

41000, Сумська область, 
Шосткинський р-|Г,

», м. Середина-Б уда, 
вул. Центральна, 25; 

(05451) 7-10-15; 
sbudaaorsovei@gmail.com: 

https://sbniiskradn.uov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00- 
17:15.

1 3 21

mailto:ndr.cnap@sm-gov.tm
mailto:okhtvrka@aikr.net
mailto:chcm-cnap@ukr.net
mailto:cnap-putivl@ukr.nel
mailto:iisloboJa@ukr.nct
http://romnv.osp-ua.inro_,)cli=2&fl
mailto:andriviislmyii.r.s@iikr.ncl
mailto:sbudaaorsovei@gmail.com
https://sbniiskradn.uov.ua


1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавче,то комітету Зиоб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосїіошеькиіі р-н. 

емт. 3 ноб-Н овгор одсь к 
вул. ЗО років Перемоги, 9; 

096 762 95 74;
04391279ftfTnaiLsov.ua: 

ііирк:;2гіі:Оіа.йОУлш:;м4їШ:С: 
ІІ1ШІ1С' 11 f ulicIXtlilli' Ьі - d cry h а у і ю і - 
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 «Цен тр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівеької селищної ради»

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

srdn.en apâr к т . sov.на ; 
httnaVsumv.sin.sov.ua/ïndex.plipAik/

Понеділок-Середа: 9:00 - 17:15; 
Четвер: 9:00 - 20:00; 

П'ятниця: 9:00 -  16:1 5.

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

40004, м. Судні, вул. Горі,кого, 21; 
(0542)700-575; 

епарійУтг.sov.ua; 
http;//cnap.sov.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 наданий 
адміністратшших послуг» 

виконавчого комітету 
Воромдянської сільської ради

?

42621, Сумська область, 
Охтирськнй район, с. Воромля, 

вул. Сумська. 10;
"(0545Н) 58257; 

спар bomrnlvafo ukr.псі, 
їіЩу./Дл lo/.irska. svomada.ors.ua/cnap

Понеділок - Вівторок': 8.00 - 
17.00;

Середа: 8:00 -  20:00 
Четвер - П'ятниця: : 8 00 - 1 7 00

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

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

*

42600. Сумська обл., 
t )х 1 ирськиsi р-ІІ. 

м. 1 рос 1 янеііь. ПУЛ. Миру, 6; 
(05458) 6-62-90; 

trost-enapffllukr.net;
. m w . trostvanets-misknida.sov.ua

Понеділок-Вівіорок. 8 0(1 17.15: 
Середа:<8:00 -  20:00; 
Четвер: 8:00 - 17:15, 

П'ятниця: 8 :00- 16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміні страті івішх іюсл у і •
міста Шостка»

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

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

sh st. mr-еп a wa> s m. soy. uа ; 
httpa’/shostka-

rada.sov.ua/covernment/departanient

Вівторок-Четвер: 9 :0 0 - 16:00; 
П'ятниця: 8:30 -  15:30; 
Субота: 8:30 -15:30.

sfcentr nadannva adm n strativnïh
poshia m sia shostkal.

/

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

41 200, Сумстка обл.. 
Шосткішеькин р-н., емт. Ямпіль, 

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

en a DAinpolradafp. ukr.net; 
hUn;.--"sromada ors.ua.-'sromada vamp

1 Іонедідок-Четвер: 8:00 -  17:15, 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

il sea
Нормативні акти, якими регламентується наданий адміністративної послуги

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

5. Акти Кабінету М іністрів України Пункти і 66, 167, 168, ' 173, 17? 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 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, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 
105,1 (форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
витягу з Державного земельного кадастру про землі в 
межах території адміністративно-територіальних одиниць 
(або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **).
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)

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

послуги
*г

у

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 з використанням Єдиного 
державного вебнорталу електронних послуг, у тому числі 
через вебсторінку Держгсокадастру, що забезпечує 
формування та подання заяви.
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 погреба 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  р а з і плат ност і'.

11.1 Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата

Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

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

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,06 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом ' на 1 січня календарного року, в 
якому надається відповідна адміністративна послуга 
Оплата послуги 'здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення



поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є 
платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв’язку (або інформація (реквізити 
платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій 
формі, надані суб’єктом звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг' 
за надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні»

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

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

12. Строк надання адміністративної 
послуги

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

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

/■**

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа (право 
на отримання витягу з Державного земельного кадастру 
про землі в межах території адміністративно- 
територіальних одиниць надано органам державної влади, 
органам місцевого самоврядування для здійснення своїх 
повноважень, визначених законом).
3. Документи подані не-в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, т о  Підтверджує оплату 
послуг з надання витягу (або інформації (реквізитів 
платежу)**), та/або не відповідають вимогам, 
встановленим законом (заява не відповідає встановленій 
формі)

14. Результат надання 
адміністративної послуги

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

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника). або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 
заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника відомості з Державного земельного кадастру про 
землг в межах території адміністративно-територіальних 
одиниць або мотивована* відмова у надати таких 
відомостей *за бажанням заявника видаються також у 
формі електронного документа засобами 
телекомунікаційного зв'язку.

16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного 
земельного "кадастру наведена у додатку до 
Інформаційної картки адміністративної послуги 
**до31 грудня 2021 р.

ГГ;



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- 
тер итор іал ьн их- оди н и ць

(особа, уповноважена надавати відомості

в Державного земельного кадастру)

(прізвище, власне ім'я, по батькові за (наявності) 
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, шо посвідчує особу.

яка зверпч \с>» і . заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи

міепе^находження юридичної особи)
•і

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

0  витяг з Державного 
земельного кадастру

про: СІ межі державного кордону України
Ш  землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
О 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);
□ 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 інтересах якої встановлено 
обмеження, або уповноважену нею 
особу

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування;

розробника документації із 
зем.теустрою/суб'екта оціночної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;

нотаріуса

Прізвище, власне ім’я, по батькові за (наявності) 
фізичної особи / найменування юридичної особи

Податковий номер / сери та номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера *

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної ос#би

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

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 ти п ‘(назву), номер, дату реєстрації, назву 
розділу або перелік розділів, їіазву 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);
і1 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_____________________________________________

Службова інформація
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви_______________
Підпис заявника_________________________  )

Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного
земельного кадастру________________

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

Дата подання заяви



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ З 
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

(назва лдмшісфаїиішої послуги}

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

Інформація про центр палання 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 наданні! 
адміністративних послуг

1,

Відділ «Центр 'і надання 
адміністративних послуг»* 

виконавчого комітету 
Білопільської міської радії

41800. (Думська обл.. 
Сумський р-Н.. М. Ьі'ІОІІКІЛЯ, 
пул. С'таропутивльсі.ка. 35; 

(05443) 9-12-05; 
bilopillvn-cnapW'Ukr.net; 

hitp: їй I0 p1llva-mena.s20v.ua

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17; 15;

Пбншіня: 8:00-1 6:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

4 і 854. Сумська обл.. 
Сумський р-н,

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

спар mvkolatvkaA ti.kr.no!

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 наданняг <*г 
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Буринської міської ради

41 700, Сумська обл.. 
Конотопський р-н., м. Буріть, 

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

enapburvii .rndaW4ikr.net; 
.http; bur\ii-misknida.i>ov.ua

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

П'ятниця: 8:00-16:00; 
Субота: 8:00-1 3:30

1 .4 .

Центр падання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кирикдвської селищної ради--*

42830, Сумська обл., 
Охгирський р-н,

смт, Кирикшка, вел. ИІнроклі, І2; 
09.85650026; 

ksr.57wiukr.net

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

1 .5 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Веяикописарівської селищної 
ради

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

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

,,  ̂ (05457)5-1 3-69 
enap.vpvsanvkaW'4ikr.net 

http: ' ■''vpsr.s20v.ua

І Понеділок - І Гятниня: 
8:00-17:00.

1.6. Центі) надання 4 1400,Сумська обл..



ада і ш стра ти в н их п ос л у г 
Глухівської міської ради

Шосткинський р-н., м. 1 духів, 
вул. Киево-Московська, 8; 

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

http://hlukhivwada.gov.ua/tsnap

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

ГГятниця-Субота: 8:00 -  16:00.

1.7.

""Центр падання 
а дм і ністративних поет і уг 

Есманьської селищної ради
4 1400,Сумська обл., 

Шосткинський р-н, м. Г'лухів, 
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 :0 0 - 16:00.

Центр надання
1.8. адміністративних послуг

Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар Ьегска olgfo4ikr.net 
Пі1ра;//Ьеге2 І vska-gromaJa.gov. на/

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

П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

Центр надання
1.9. адміністративних послуг 

Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар копоІорСїтікг-ПСІ; 

1Щр://га da.konotop.org/iiHlcx.php/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8 :0 0 - 19:00; 
Середа: 8:00-15:00; 
Четвер: 8:00 -  20:00; 

1'ятншш - Субота: 8 :0 0 - 15:00.

Відділ «Центр надання 
адміністративних посл уг» 

1.10. виконавчого комітету
Д уб ов ’ яз ів с ької с ел И Щ11 ої

ради

41656, Сумська обл.; 
Конотопськії і! p-и, е. Сім’ялівка,

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

dubovw.ovka@ukr.net; 
https:// dubovyzivska.rada.today

Понеділок -  Четвер: 8.00 ■ 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00

L11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

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

вул. Миру, 1; 
0983877090

popivkanKln@gimil.coin

Понеділок -  Середа: 8.00 ■ 
17.15;

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

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільеької селищної 
ради

42400, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля,
вул. Мезепівеька, 2; 

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

http://racla.koiiotop.oro/index.php/ho 
гпе/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Чет вер: 8.00 • 
17.00;

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

82/0/13-21 від 30:09.2021

mailto:Snap_el@ukr.net
http://hlukhivwada.gov.ua/tsnap
mailto:esman_cnap@ukr.net
mailto:dubovw.ovka@ukr.net
mailto:cnap.krsnp@ukr.net
http://racla.koiiotop.oro/index.php/ho


1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг ■* 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська об.л.,
Сум сі. кий р-н.,

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

miropi Iskasrfo.Tikr .nei; 
https ://m vrop і Isca-aromada. aov.ua/' 

vuidil-ccntr-nadaimva- 
admmistrativnih -poslua-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: Х.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
а дм і ні егра ті і шш х л ос; і уз ' 

виконавчого комітету 
Кродевецької міської ради

41300, Сумська обя,. 
Конотопський р-н,, м. Кролевсць, 

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

krolradaf« ukr.net; 
Ішру'оунуу.кґоіеуек- 

miskrada.aov.tm /index, oh ivtsenir- 
nadannva-admiu/389-tsnap

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

І Гятшшя:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 14:00.

1.15.

Відділ адміністративних, 
поедут управління «Центр 
надання а дм і н іетрати в ш їх 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-п., 

м. Лебедин, г а л . Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
lebedyn-admmfe ukr.net; 

http://lebcdvnrada.aov.ua

Понеділок: 8:00 -17:15; 
1іівторок:Н:00 -20:00; 
Серела: 8:00 - 17:15, 
Четвер: 8:00 - 17:15;

1 Гятшщя:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  15:00

1.16.

Відділ «Центр падання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної
ради

<«г

42500. Сумська обл..
Романський р-п., 

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

http://ldol-aromada.aov.ua

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

П’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуї'» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., • 
Ромсиський район, 

с. Сишвка, 
вул. Миру, 1;

" 5-74-11;
тшіїтТ і ш ш

http:/,Супі vska-aromada.aov.на

Понеділок: 8:00 -]7 :і)(); 
Втторок:Н:()0 -1 7:00; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 1 7:()(); 

П’ятниця: 8:00 - 1 TOO.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Ромсиський район, 

с. Вільшана,
пул. Київський иілях, 1а; 
(05455)5-63-79, 5-61-Я;

Vi 1 sh сп а р(д1 u kr. п е t; 
https://vilshanska-aromada.oov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 -
' 17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00,

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

42000, СумськТг-обл.,
5 *

Р О М С И С Ь К И Й  р - н . ,

смт. 1 Іедригай. ив, 
пул. Сумська, ІЗ: 
(054x5) 5-26-48;

Понеділок - Серела: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8:00 20:00,
1 Гяпшня: 8:00 1 6 00.

http://lebcdvnrada.aov.ua
http://ldol-aromada.aov.ua
https://vilshanska-aromada.oov.ua


ndr. cna p@sm.gov. ші; 
htlp://nedrYgmliv.nedr-nvora.m/cnnp/

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-ehiipah@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 oklHvrka@ukr.net; 

http://www.onrvk. sm.ua/cont ent/secti 
on/32435/

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

Середа-Четвер: 8 :0 0 - 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, Чернеччшш, вул. 

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cna p@>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 p-п., м. Путивль, 

вул. ГІершотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnap-piilivl@ukr.net

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 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 nslobodafifaikr.пet; 
https: //п о vos I obi cl sk а - 

sromada.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; 
reestr@romn v-vk. sov.ua; 

http://rumnv.osp-ua.info. ?ch=2&ll 
=/,avnvat

Понеділок: 8 :0 0 - 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://andr! vashivska-sroinada.aov.ua

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Середино-Будської МІСЬКОЇ 
ради

4 1 0 0 0 , Сумська област ь, 
Шосткинський р-н,, 
м, Середина-Будщ,

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

sbu d a sor s і > ■vet @ email.com; 
hit ps;//sbm і skrada. aov. ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

mailto:p@sm.gov
mailto:cnap-ehiipah@ukr.net
mailto:oklHvrka@ukr.net
http://www.onrvk
mailto:cnap-piilivl@ukr.net
http://rumnv.osp-ua.info
mailto:andrivushivka.rs@ukr.net
http://andr


1.28.

Відділ «Центр надання 
адм і ністратив них посл уі ■» 

виконавчого комі тету Зноб- 
Новгородської селищної рада

41022, Сумська область,
ІIIосткипський р-н.

СМТ. ЗіЮО-І Іовгородськ 
вул. ЗО років Перемоги, 9; 

096 762 95 74; 
04391279fa7mail.gov.ua; 

https://zn-otg.gov.ua vidJil-z- 
lurididiii ili-piian-ta-dcrzhavnoi- 
reeslracii-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 «1(ентр 
надання адміністративних 

послуг'» виконавчог о комітету 
Степашвеької селищної ради»

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

srda.cnapYrsm. gov.ua: 
httpy/sumy.sm.gov.ua index php uk/ 

prioritcli.-rcgional-koinuct

Попеділок-Середа; 94)0 - 
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; 

cnap4r«nif.guv ua; 
ІШрУ.'Сішр.gov.ua/

Понеділок, Середа: 8:00
17 15;

Вівторок. Четвер: 8:00 -20:00; 
1 Гятпішя. 8:00 -16.00: 
Субота: 8:00 -14:00.

1.31.

Відділ «Центр надання 
адм і ністрати в і шх пос л уг» 

виконавчого комітету 
Воромлянеької сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458)58257; 

спар b o r o m l v a f a T i k r . n c t ;  

http; 7biloxirska..gromada.org.ua'cnap 
-09-00-26-26-10-2016/

Нон еділок - Вівторок: 8.00 
17.00;

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

17.00.

Відділ центр надання 
1.32. адміністративних послуг 

Тростянецької міської ради

Управління «Центр надання 
1.33. адміністративних послуг 

міста Шостка»

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

lrost-cnaivYrukr.nct : 
www. і rust vanetN-miskiTHla.ym .ua

Понеділок-Вівторок: 8:00 - 
17:15;

Середа: І5:(Ю -  20:00; 
Четвер: 8 :00- 17:15:

1 Гяпіиця. 8.00 -  16:00,

41100, Сумська обл-.. м. Піпетка, 
вул. Горького, 14а; 

■(05449) 7-47-77,
(05449) 7-09-01:

sh s rm r~ c n a ir r r sm .y u v .u a ;

hunk/shosika-
rada.gov, mv government- depart ament 
s/centr nadannva adm n strativnih 

poslug nr sta shostkal''

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

«Центр надання
1.34. адміністративних послуг» 

Ямпільської селищної ради

41200, Сумстка обл., 
Шосткннськніі р-н.. СМТ . >1мшль, 

бульвар ІОшлейипй, 1 : 
(05456) 2-19-72; 

cnap.vmpolradafauikr.net; 
http://gromada.org.ua.-'gromada/vamp 

il sea

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

Нормативні акти, я киши регзтдае» m  ться надання адміністративної ішсдугн
4. Закони України Стаття 38 Закону України' «Про Державний земельний 

кадастр»
5. Акти Кабінету Міністрів У країни Пункти 166, 167, Ї68, 171, 174 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого

» і

https://zn-otg.gov.ua_vidJil-z-lurididiii_ili-piian-ta-dcrzhavnoi-reeslracii-15-26-34-30-10-2017/
https://zn-otg.gov.ua_vidJil-z-lurididiii_ili-piian-ta-dcrzhavnoi-reeslracii-15-26-34-30-10-2017/
https://zn-otg.gov.ua_vidJil-z-lurididiii_ili-piian-ta-dcrzhavnoi-reeslracii-15-26-34-30-10-2017/
http://gromada.org.ua.-'gromada/vamp


*

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

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

послуги
/Ір

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 з використанням Єдиного 
державного вебпортапу електронних послуг, у тому числі 
через вебсторінку Держгсокадастру, що забезпечує 
формування та подання заяви.
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 реквізиту! справи, у 
зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. 
Така заява розглядається у позачерговому порядку.

1 1 . Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

У  р а з і п л ат н о ст і:
1 1 .1 Нормативно-правові акти, на 

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

1 1 .2 . Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу

Розмір плати „за надання послуги -  0,055 розміру 
“прожиткового мінімуму , для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного 
року, в якому надається відповідна адміністративна 
послуга



;

>

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є 
платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв’язку (або інформація (реквізити 
платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій 
формі, надані суб’єктом звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг 
за надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні»

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

Розрахунковим рахунок дія внесення плати надасться 
центром надання адміністративних послуг, який налає 
адміністративну послугу

12. Строк надання адміністративної 
послуги

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

13.
:

Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

<*г

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 обмеження у використанні земель надано органам 
державної влади, органам місцевого самоврядування для 
здійснення своїх повноважень, визначених законом; 
власникам, користувачам земельних ділянок або 
уповноваженим ними особам, земельні ділянки яких 
розташовані и межах або перетинаються межами 
обмежень у використанні земель та/або межами їх 
режимоутворюючпх об'єктів (за наявності таких об'єктів); 
особам, в інтересах яких встановлено обмеження, або 
уповноваженим ними особам).
3. Документи подані не (5 повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, т о  підтверджує оплату 
послуг з надання витягу (або інформації (реквізитів 
платежу)**), та/або не відповідають вимогам, 
встановленим законом (заява не відповідає: встановленій 
формі)

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель або повідомлення про - відмову у 
наданні відомостей з Державного земельного кадастру

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

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



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

-І

<*г



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

1 . к Я !,и, Ч«ч 1 я- * І її І і .а !И " І'АЬч її

Л.е.гіч.к' Л.Ч<4 а.Н' ч і. На Кіс І р\ 1

іьрпьичи г кине їм ч до бр.ьми'Ві ;.і і плинності)
Ф І З И Ч Н О !  о с о б и

ПДЙМСЯЧ'ШіШіЯ юридичної особи)

фни 1,.": V { >і і,Л І4 Ю , 400' Н ' і і 4 | Ч К о! и. іі п ч 

ьі.л’Лов.і.іася ви нргш/ііи іч номера)

І рч-Кііі ,,,'і Н ,<иК . чепді .по ЬОСЬІ Лї\ ( ос об', 

я!  *< П , 4 р ї Ф  ' ! з ЦІННОЮ

(найшло -N4 . .«  .і. мір „ і., ю  н \г

ДіЖЧ'МС1' і.і.іІиКії "Ц' , !Д,ніиж,,г,. Н1!к Д.ЯМ

від імені особи)

(місце проживання фі шчної особи 

М1СНС ШЛХОДЖСШІЯ ІОрН Д И Ч І і О і особи І

і н о м е р  К О І І  і Л К  І І І О і  І> т е л е ф о н у й

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

0  витяг з Державного 
земельного кадастру

про: межі державного кордону України
т землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
0  обмеження у використанні земель 
: земельну ділянку з:

Д 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, т о  
виникли після 1 січня’ДОІЗ р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);



□ викопіюваеня 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);
О 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, власне ім’я, по батькові за (наявності) 
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 ного 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

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

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

82/ 0/ 13-21 від 30.09.202



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 посвщчує 
особу;
ГІ 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);
і : 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

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельі юго кадастру________________

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру________________________■

МП



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

ШО МІСТЯТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ!
(назва адм ін істративно ї посл уги )

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 управління 

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

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 3 Управління ум . 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 У кча  надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Міеце знаходження, 
тслефоп/факе (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання , 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративн их послуг



1.

Відділ «Центр і  надання 
адміністративних послуг» * 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

41800, Сумська обл.. 
Сумський р~щ, м. Білопілля, 
вул. Старопуптльська, 35; 

(05443) 9-12-95;
Ьі 1 on і 11va -с її а рйги kr лі еі; 

http://bilopil]ya-meria. ttov.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

4 1854, Сумська обл.. 
Сумський р-п,

емт. Миколаївка, б-p Свободи. 2Д; 
(05443)9-72-38; 

спар mvkolaivkaOrukr.net

І (онеділок: X: 15 17 15, 
Нівюрок: 8;(Н)-20Д)0, 

Середл-Чеі пер: 8.1 5-1 7; ] 5: 
П'ятниця: 8:00-16:00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Бурятської міської ради

41700, Сумська обл.. 
Конотопський р - Н . ,  М.  ІА ф И Н Ь ,  

вул.. Д.Бсушого, 0; 
(05454) 2-22-07; 

cnaDburvn.radn(«;ukr.nct; 
hi! о: //burvn -m iskra da. ao v. ua

Понеділок: 8:00-17:15; 
Вівторок: 8:00-1 7:1 5; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8:00-1 7: ] 5; 

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

1 .4 .

І Цитр надання 
адміністративних послух 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830. Сумська обл., 
ОхтирськнП р-п.

смт. Кириківка, вул. Широка, 12; 
0955050026; 

ksr.57CTikr.nei

1 Іонеді.ток: 8:0(1- 1 7 00; 
В т юрок: 8:00-1 7 ТЮ; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8:00-17:00;

ІГятниця: 8:00-16:00

1 .5 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних поел уг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

смт. Велика Писаршка, 
вул. Н е з а л е ж н о с т і ,  9-А;

(05457)5-13-69 
cn u p .v p v su r iv k a fH T ik r .n e t  

hup: •vpsr.ttov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8 :0 0 - 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

4 1400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н., м. Глухів, 

вул. Кигво-Московеька. 8; 
(05444)7-04-40;

Snap ul-iMikianci. 
hHiv.Chiuklm -nida.iiiuMKi і snap

Понеділок: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок: 8:00 -  17:15; 
Серела: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 -  17:15; 

И'ятниця-Субота: 8:00- 16.00.

1.7.

Цент]) надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради
41400,Сумська обл., 

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

(05444)61-2-86; 
csman cnap/Cukr.nci;

Понеділок - Середа: 8:00 — 
17:15;

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

http://bilopil%5dya-meria


1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

>

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

Шкільна, б. 16; 
(05444)3-13-37

спар.bereza „ptg@ukr.nel
https;//berezivska-gromada. gov.ua/

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konofoptoHikr.net; 

http://rada.konotop.ora/indcx.php/ho

Понеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8 :0 0 - 19:00; 
Середа: 8:00 -  15:00; 
Четвер: 8:00-20:00; 

П'ятниця - Субота: 8 :0 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. С ш ’янівка, 

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

dubovvzovkat3Hikr.net: 
https:// dtibovyzi vska.rada.today

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00

1.11.

Відділ-ІДентр падання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

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

вул. Миру, 1; 
0983877090

рорі vkaradatStgma il .com

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17.15;

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

1.12.

Центр надання 
а да і ністр атив них посл уг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумсіїка обл., 
Сумський р-Н.. 

емт. Краснопілля, 
вул. Мезснівська, 2; - 

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

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

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

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

miropilskasrtffiukr.nct; 
https://mvropilsca-grornnda.aov.ua/ 

viddil-cenlr-nadannvn- 
administrafivnih -posing-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.. Грушевськоне, 19; 
(05453)9-50-61, 

krolradayôukr.net; 
htt р://www.krol e vet s- 

miskrada.Bov.ua /index, php/tsentr-

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

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

mailto:ptg@ukr.nel
http://rada.konotop.ora/indcx.php/ho
http://rada.konotop.org/index.php/ho
https://mvropilsca-grornnda.aov.ua/
http://www.krol


шкіашіуа-абтт. ЗНО-ікпар

1 .1 5 .

Відділ адміністративних > 
послуг управління «Центр 
надати  адміністративних

послу!'»"виконавчого комітету 
■ Дебединської міської ради

42200. Сумська область, 
Сумський р-п., 

м. Лебедин, пул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-і9-26; 
1сЬсс]ун-;кІтт(У/:икг.пеі; 
Ьі! п: і 1 еЬсчІ уті г а ба. цоу. ц а

Понеділок: 8:00 -17Л5; 
Вшторок:8:00 -20:00, 
Середа: 8:00 - 17:15; 
Четвер: 8:00 - 1 7; 15;

(Гятншш: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; 
епар.кіо! iTHukr.net; 

ЬШтУ/кІоІ-аґОїпасІа. yov.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.

В ідділ  «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район.

е. Спшвка, 
вул. Миру, 1,

' 5-74-11;
ьишука.спанй?' ukr.net; 

1Шр:/їь\тн vska-ttromada.yov.ua

І Іопс/нлок: 84)0 - 1 7:00, 
Вші орок:8:00 -1 7:00: 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 1 7:()(), 

П’ятниця: 8:00 - 1 7:00

1.18.

Відділ «Центр- надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської радії

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

мМ ісш ш іДікзі«:
Ьі1рк:/7\т lshaiiska-aroniacia.HOV.ua

¥
Понеділок - Четвер: 8:00 - 

17:15;
П’ятниця: 8:00 - 16:00.

1 .1 9 .

Центр надання 
а дм і н і стра ти в н и х п ос/1 у г 

Недригайлівської селищної 
ради

у

42000, Сумська обл., 
Роменський р-п., 
смт. Недригай/пв, 
вул. Сумська, 13;
(05455) 5-26-48; 

іиІг.сшіРіїОчт.цоч .иа; 
1іНр;Зтісс1гу«аі1і\'.ncdr-rr.iiru.ua спар/

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8:00 20:00; 
П'ятниця: 8:0(1 -  16:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

а дм і иіетрати вш їх поел уг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

спар-с1ніра|і(й;икг.пс(

Понеділок - П'ятниця: 8:00- 
17:00.

1.21.
Центр надання 

а дм і н і стр а т и в и и х п ос л ут ■
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039;
,. абтіпсепіг «Итїугкаш ukr.net; 
М Ш ДшШ аттук.ьт. ш2 соп ієн і/яеен 

он '32/235/

Понеділок: 8 :0 0 -  17:15; 
Вівторок: 8:00 -  20:00; 

Середа-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П’ятниця: 8:00 -  16:00; 

Субота: 8:00 -  16:00.

1.22. Відділ "Центр надання 42760, С ум сько ї обл., Охтирського Понеділок - Вівторок: 8-00 -

82/0/13-21 від ЗО. 20с;



адміністративних послуг 
апарату Чернеччшюької 

сільської ради

р-н, с. Чернеччипа. вул. 
Готсляка, 2;

(05446)4 18 08; 
chern-cnap@ukr.nci

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

П ’ятниця; 8-00 -  16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних поснув» 

виконавчого комітету - 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравпсва, 84; 
+380500337143; 

cnap-putivl@4ikr.net

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

П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новоелобідської сільської 
ради»

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

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

спар п£ІоЬос1а@икг.лет, 
ІіПря.у/інтхчІоІжПкп- 

aromada.aov.ua

Понеділок- П ' я т н и ц я : 8:00- 
16:00.

Центр надання
1.25. адміністративних послуг 

міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
геея і г@готп у-у’к. ао у. п а; 

http://romny.osp-ua.in Го/?сЬ=2&11 
=хаупуаі

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 
Субота; 8:00 -  15:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району .Сумської

оо ласті

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

’(05448) 9-34-36; 
апсігі ушії і ука лд@ икг. п ск 

http://andrivasliivska-aromada.aov.ua

Понеділок: 8:00 -  1 7:15; 
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, 
Шосткішськпн р-н.. 
м. Середина-Буда, 

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

вЬисІааог ао¥еї@дтаі 1. сот; 
їіЦру г/СЬт і.чкгасіа. aov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 • 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адм ініетративних посл уг» 

виконавчого комітету Зиаб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279@піаі1. ц о у . і іа; 

https://zn-ota.aov.ua- vidi.ii 1-х- 
інгісіісіт іЬ-рііап-1а-с1стт1іаупоі- 
гее5їгаеіі-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. Іл.ііиська, 97; 
(0542) 663-559; 

ягйа.спарСшзт. ц о у  лиг,
http://snmy.sm. ц о у . иа/іпііех. ріг р/ик/ 

рпотіїеіі/геаіопаї-коііщсі

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

- Четвер: 9:00-20:00; 
П'ятниця: 9 :0 0 - 16:15.

mailto:chern-cnap@ukr.nci
mailto:cnap-putivl@4ikr.net
http://romny.osp-ua.in_%d0%93%d0%be/?%d1%81%d0%ac=2&11
http://andrivasliivska-aromada.aov.ua
https://zn-ota.aov.ua-_vidi.ii_1-%d1%85-%d1%96%d0%bd%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%96%d1%96%d1%81%d1%96%d1%82_%d1%96%d0%ac-%d1%80%d1%96%d1%96%d0%b0%d0%bf-1%d0%b0-%d1%811%d1%81%d1%82%d1%821%d1%96%d0%b0%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%96-
https://zn-ota.aov.ua-_vidi.ii_1-%d1%85-%d1%96%d0%bd%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%96%d1%96%d1%81%d1%96%d1%82_%d1%96%d0%ac-%d1%80%d1%96%d1%96%d0%b0%d0%bf-1%d0%b0-%d1%811%d1%81%d1%82%d1%821%d1%96%d0%b0%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%96-
http://snmy.sm._%d1%86%d0%be%d1%83._%d0%b8%d0%b0/%d1%96%d0%bf%d1%96%d1%96%d0%b5%d1%85._%d1%80%d1%96%d0%b3_%d1%80/%d0%b8%d0%ba/


1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг' у 
м. Суми Сумської МІСЬКОЇ 

ради

40004, м. Сум», ву.т. I орького. 21; 
(0542)700-575; 

cnapfrrsmr.aov. на; 
hup: 7cnap.aov.ua/

Понеділок, Середа: 8 :0 0 - 
17:15;

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

1.31.

Відділ АЦентр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

42621, Сумська область, 
Охтнреькнй район, с. Боромдя. 

вул. Сумська, 10;
(05458)58257: 

спар horom 1 vafrrukr.net; 
httu;//bilozirska. aromada.ora.ua/cnan 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
1 7.00;

Середа: 8:00 -  20.00 
Четвер - П'ятниця: : 8.00 - 

17.00.

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міські)! ради

42600, Сумська обл., 
Охтнрськнн р-н, 

м. Тростянснь, ву.т. Миру, 6; 
(05458) 6-62-90; 

irost-enmiw/ukr.nei; 
w \w . tv ostyanets-misknida.nov.ua

Понеділок-Вшторок: 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 

а ям і н і етр аті і в ш і х н ос л у г
міста Шостка»

41 IOd, (. smu.kt ud i \i HUxiKa,
, i l « , , 4 « 1 1

T ' l o  S 
it>6 4 49) ’-ov-ti, 

sho ,r ’-4 i' i « 1  .  1 i . 
t ip  di «У, -

rada.no л  a, ,o i , 'io  , to, "(amen! 
s/centi "id 'H  i C m ' ч mb

Віпторок-Четвер: 9:00 -  16:00; 
П'ятниця: 8:50 - 15 50; 
Субота: 8:50 - 15:50.

1.34.
«Центр падання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ра/іц.

41200, Сумстка обд., 
Шосткинськнй р-н., емт. Ямшль, 

бульвар Ювшейшш, 1;
(05456) 2-19-72; 

enap.vmpolradaip ukr.net; 
ht!p:var<)!nad;i. ora.ua/aromaila/vamp 

ilsca

Понеділок-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П'ятниця: 8 :00- 16:00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Законе' України «Про Державний земельний

кадастр»
5. Акти Кабінету Міністрів України

У

Пункти 166. 107. (68. 179. 197 Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. № Ю51
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. 1 Підстава для одержання Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру



адміністративної послуги

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послугу, а також 
вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру за формою, встановленою Порядком 
ведення Державного земельного кадастру, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 
(території) (або інформація (реквізити платежу) про 
сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі, надані 
суб’єктом звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)

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

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з доданими документами 
подається 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 з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 
через вебсторінку Держгеокадастру, що забезпечує 
формування та подання заяви.
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 V позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

У  р а з і плат ност і'.
11.1 Нормативно-правові акти, на 

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

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

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послу™ -  0,06 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому надається відповідна адміністративна послуга 
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати" послуги є 
платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв’язку
(або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг 
за надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні»



11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

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

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної 
заяви у - Головному управління Держгеокадастру у 
Сумській області або структурному підрозділі Головного 
управління Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру звернулася неналежна особа (право 
на отримання довідки, т о  м і с т и т ь  узагальнену 
інформацію про землі (території), надано органам 
державної влади, органам місцевого самоврядування для 
здійснення своїх повноважень, визначених законом, 
особам, які в установленому законом порядку включені до 
Державного реєстру сертифікованих інженерів- 
зсмлсшюрядннків. Державного реєстру сортифі кован их 
інжстерів-гсодсзистів та Державного реєстру оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок),
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 

документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, т о  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.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника за бажанням заявника видасться також у формі 
електронного документа засобами телекомунікаційної о 
зв'язку.

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



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі довідок, що містять 
узагальнену інформацію про землі 
(території)

(особа, уповноважена надавати відомості

а Державного земельного кадастру)

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

найменування юридичної особи)

(податковий номер- серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, шо 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)4

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 
П 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 20ТЗ р,
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

0  довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);



П 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);
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 
землеустро ю/суб ’єкта о ціно ч ної 
д і я л ь н о с т і  відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку
земель” ;

нотаріуса

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

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

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

і'УДГНЖИОКАДАСТРУ'

82/0/13-21 від ЗО, 0 9 . 2 0 2 і "



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 внтягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 
прошу надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:___________________________
□ в іншій ф орм і_____________________________________________ _

ЛГ

Підпис заявника

МП (за наявності)

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру________________

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру________________________ -

Дата подання заяви



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

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 ['оловного управління /Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ №  2 Управління в Охтирському районі [’оловного управління Держгеокадастру у

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

Сумській області
Відділ № І 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 4
Відділ № 1 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 2 Управління ^м. Сумах та Сумському районі ['оловного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
: Відділ-№ 3 Управління у м. Сумах та Сумському районі ['оловного управління
. Держгеокадастру у Сумській області
і Відділ № 4 Управління у м. Сумах та Сумському районі Головного управління
і Держгеокадастру у Сумській області

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

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

(11 ай мсі і\'вл і і і і я суГСі к и ї на гой. ,  ̂ ,і
! ~ . ........ ............................................... ~......

Інформація про центр надання адмініеіраиївної послуги

І. 2. 3.

№

Найменування цеп гру
надання

адміністративної послуги, в
якому

здійснюється

Місце іііаходжеінія, 
тслефон/фаїчс (довідки), адреса • 

електронної пошти, всо-саііг 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роооти Цеп гру надання 
адміністративних послуг



обслуговування суб’єкта 
звернення

1

Відділ «Центр з надання
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443)9-12-95; 
bilopillva-cnap(a)ukr.nei; 

htt o;//bi Iod і 11 va -meri а. go v.ua

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

, Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Б і лон і л ьсь кого ра ігої і у 

Сумської області

41854, Сумська обл.. 
Сумський р-н,

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

спар 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 
адм її іі страти в них поел у г» 

виконавчого комі тету ' 
Буринської міської ради

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

вул.. Д.Ксдного, б; 
(054.41 2-22-0”. 

cnapbtf.va ккіа'д и! : леї; 
http "biirvn-miskrada gov.на

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 
адмшістративних послуг 

виконавчого комітет у 
Кириківської селищної ради

а?

42(830, Сумська обл., 
Охтиреький р-н,

смт. Кнриківка, пул. Широка, 12; ’ 
0955650026; 

ksr.57(o)ukr.nci

Понеділок: 8:00-17:00; 
Вівторок: 8:00-і 7:00; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8:00-17:00; 

П'ятниця: 8:00-16:00.

l.S.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

(05457)5-13-69 
сп an.vpysarivkaf«) ukr. n с r 

httr>://vpsr. eov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8 :0 0 - 17:00.

f.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap alfrt ukr.net; 
http://lilukhiv-rada.goy.ua/tsnap

Понеділок: 8:00-17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 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. Кисво-Московсіїка, 43; 

*“ (05444)61-2-86; 
esman cnap/fl/ukr.псі;

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:00; 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

http://lilukhiv-rada.goy.ua/tsnap


1 .8 .
ІДетр надання 

а дм ш і стр а ти в н и х п ос: і уг 
Березівської сільської ради

41436, Сумська обя.. 
ІИосткинський р-н., е. Слоуг, вул. 

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza ototoiikirnel 
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 .

І (eirrp надання 
а дм і ні страти в н и х п ос: і уі' 

Конотопської міської ради

41600. Сумська обл., м. Копотн. 
Іір. Миру. 8;

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

httpr' rada.konotop.ora index.nhpho 
me/2014-12-25-08-14-09

1 Іонсдпок: 8:00 1 5:00; 
Іїппорок: 8:00 1900. 
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'язівеької сслйтиої 

ради

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

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

dubovvzovkar<7:tikr.ne(; 
https:// dubovyzivska.rada.today

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

.*с

4 і 627. Сумська обл.. 
Конотопський р-и, е. 1 [оцінка.

вул. Миру, 1: 
09НЗХ7709О

popi vkaradaft; • am а 11 .com

1 Іопедіжж -  Середа: 8.00 - 
17.15.

Четвер . 8.00 - 20 (К);
1 Гятпиця: 8:00-16:00

1 .1 2 .

Цешр падання 
адміністративних послуг 

Красаопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-и.,

смт. Красношлля, 
вул. Мелешвська, 2; 

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

hlipr/rtida.konotop.ora/indcx.php/ho
mc/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Чсівер: 8.00 - 
17.00;

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

1.13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл.. 
Сумський р-н.,

с. Мпротлля. пул. Сумська, 23; 
(0542)7-42-1 1 ."(0542)7-43-85; 

т  ігорі Iskasr46iikr.nct; 
hstpsyamropilsea-anmiada. cov.ua 

v і ddi і -сет r -п a dai і п у а - 
admmisirat!vriih -poslua-10-35-32- 

28-12-2017

1 Іонеділок -- Четвер: 800 - 
17,15;

П'ятниця: 8 00-16 00

1 .1 4 .

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кродевецької міської ради

4 1300, Сумськатіб;і.. 
Конотопський р-и., м. Кролевсць, 

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

kroiradafi/'ukr.net;

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

ІГятшщя:8:00 - 16:00;

•з, 4



htfp://ww\v.krolevets- 
' miskratla.Hov.tia /index.piip/lsentr- 

nadannya-admin/389-tsnap

Субота: 8:00 - 14:00.

1 .15.

>

Відділ адміністративних 
поедут 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; 
lebedvti-adminCttu kr.net; 

http://lebedvnrada.gov.ua

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

-Четвер: 8:00 - 17:15; 
ГГятншія:8:()0 - 16:00; 
Субота; 8:00 -  15:00

1 .1 6 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних поелуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
спар.Idol (йїикг.пеї; 

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 .1 7 .

Відділ «Центр надання 
адм і ні стратив них поел уг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

’ 5-74-11;
sunivka.cnaptaiukr.net; 

htlp://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 .1 8 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних посл уг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vi Ish сп ар/Д ukr. 11 ct; 
https://vilshanska-gromada.aov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П’ятниця: 8:00 - 16:00.

1 .1 9 .

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної!' 
ради

42000, Сумська обл., 
РоМЄНСЬКИЙ ])-!!., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, ІЗ;
(05455) 5-26-48; 

ndr. cnap6ft\sm.gov. на; 
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 

адм іністративних посл у г» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnap-duipahfffiukr.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; ' 
adinmccntr okhtyrkafo ukr.net; 

h t tp://www. om vk .sin. і ia/c< m t en t/scct і 
on;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 -  1 6:00.

http://lebedvnrada.gov.ua
http://ldol-gromada.gov.ua
https://vilshanska-gromada.aov.ua
http://nedrvgailiv.nedr-rr.org.ua/cnap/


1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних-послуг" 
апарату Чернеччинеької 

сільської ради

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

Готедяка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnap6fl4ikr.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 ное.т\і >> 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева. 84; 
-1-380500337 143; 

cnap-pniivl4Hikr.net

Понеділок: 8:00 -  11 
Вівторок: 8:00 І 7 
Середа: 8:00 -2 0  
Четвер: 8 :0 0 - 17

: 15; 
15; 

0 0 ;

5-
Гятнипя: 8:00 -  16:00

1.24.

Відділ «Центр надання 
а дм і н і страти в н и х п ос л у г 
Новослобідеької сільської 

ради»

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

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

спар nslobodafcrukr.net; 
ІіПр.чУ/поуояІоЬкПка- 

eromaJa.oov.na

Понеділок- П'ятниця: 8:00- 
16:00.

Центр надання
1.25. адміністративних послуг

міста Ромни

42000. Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Соборна, 1 3 71; 

’(05448) 5-29-15; 
гееяі іПїтогоп у-ук. ао у . на; 

ІШра'/п гпшу.окр-на літі’о ?сіі=2&П 
у/аупуиі

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 ..1 5:00.

Центр надання 
адміністративних’послуг 

1.26. Андріяшівеької сільської ради, 
Роменського району Сумської 

області

42000, Сумська обл.. м. Ромни, 
Бульвар Свободи. N.

(05448) 9-34-56; 
a iK ln y u s h iv k a .r s @ u k r .n e t : 

Ій ір а ї ’а ііс іп у а я іп у к к а -ц го та б а .ц о у .щ і

1 Іопедідок. 8:00 - 1 7.1 5, 
Вшторок. 8.0() - 17:1 5, 
Середа: 8:00 - 17:15; 
Четвер: 8:00 -  17:15; 

П’ятниця: 8 :00- 16:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних посл уг» 
Середшго-Будської МІСЬКОЇ 

ради

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

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

sbudagorsovct@email.com; 
1іИрь> shmiskrada.gov.па

Понеділок- П’ятниця: 8:00 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого коміте ту Зиоб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область.
ІПосткииський р-н, 

смт. З н о б - Н о в г о р о д с ь к  

вул. ЗО років Перемоги, 9; 
096 762 95 74;

0439 1270«; таїї.цоу.па; 
1Нірь:.-./.п-оіе.еоудш. УНІ1.ІІІ-/- 

1 підсіїсіїп іИ-пПап-Іа-сІег/Ітупор 
геемгаен-15-26-34-30,-!(і-201 7/

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

Середа:- П’ятниця: 8:00- 16 18.

1.29.

Сектор «Те риторіал ьн и й 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету

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

ьгба.спарУЇ sm.gov.ua;
1тНр;//мтіудт.цоудщ пкіех.ріір/ик/

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

Четвер: 9:00 -20:00; 
П’ятниця: 9:00 -  16:1 5.

mailto:aiKlnyushivka.rs@ukr.net
mailto:sbudagorsovct@email.com


Степанівської селищної ради» prioriteli/regional-komitet

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської* 

ради

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

cnap6rt'-smr. gov. ua; 
http://спар, gov. ua/

Понеділок, Середа: 8 :0 0 - 
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, 
Охтнрський район, с. Коромля, 

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар Ьоготіуабадікг.пеї; 
http://bi lozirska. gromada. org.ua/cna р 

-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., 
Охгнрський р-н, 

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

lrost-cnapirtlukr.net; 
www.trostvanets-miskrada.gov.ua

Попеділок-Вівторок: 8:00 -  
17:15;

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

П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

41100, Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Горького, 11а;
’(05449) 7-47-77,
(05449) 7-09-01; 

sh s t. mr ■-с n а р/r/ sm.gov.ua; 
http:/7shostka-

rada.gov.ua/governmem/clepartament 
s/centr nadannva adm n strativnih 

posing m sta shostkal/

Вівторок-Четвер: 9 :0 0 - 16:00; 
П’ятниця: 8 :3 0 - 15:30; 
Субота: 8:30 -  15:30.

1.34.
«Центр надання* /у

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

enap.vmpolracla{?/>nkr.pet; 
htlp://aromada.org.ua/aroinada/vamp 

і 1 sea

Понеділок-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної п о с л у г и

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

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 16)7, 168, 172, 181, 182 Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. №1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів" виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

б . Акти центральних органів 
виконавчої влади

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

http://%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80
http://bi
http://www.trostvanets-miskrada.gov.ua


8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

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, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 
1051 (форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
викопновання з картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) (або 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)

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

послуги

<*?

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з доданими документами 
подається 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 з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 
через всбсторінку Держгеокадастру, т о  забезпечує 
формування та подання заяви.
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 орган» 
запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, \ 
зв'язку з якою виникла погреба в отриманні інформації. 
Така заява розглядається у позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання 
адмін істратив ної п осл уги

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

Безоплатно викопновання з картографічної основи 
Державного земельного кадастру, кадастрової карти 
(плану) із зазначенням на ньому бажаного 
місцезнаходження земельної ділянки може бути 
підготовлено в електронній формі та роздруковане 
заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншому 
масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх 
елементів картографічної основи Державного- земельного 
кадастру та відображених на ній відомостей Державного 
земельного кадастру, за допомогою програмних засобів, 
які відповідно до частини третьої статті 36 Закону 
України «Про Державний земельний кадастр» 
застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей 
Державного земельного кадастру у відкритому доступі.

.V р а з і іп а їп н о а п і:

11.1 Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата "

Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

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

Розмір плати за надання послуги -  0,03 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в



платну адміністративну послугу

*

якому надається відповідна адміністративна послуга 
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є 
платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв’язку (або інформація (реквізити 
платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій 
формі, надані суб’єктом звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг 
за надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні»

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

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

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації відповідної 
заяви у Головному управлінні Дсржгеокадастру у
Сумській області або структурному підрозділі Головного 
управління Дсржгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа (на 
отримання викопіювання з картографічної основи 
Державного земельного кадастру, кадастрової карти 
(плану) має право будь-яка фізична або юридична особа за 
умови її ідентифікації з використанням схем електронної 
ідентифікації, в тому числі органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування для здійснення своїх 
повноважень, визначених законом)
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа (або інформації 
(реквізитів платежу)**), т о  підтверджує оплату послуг з 
надання викопіювання), та/або не відповідають вимогам, 
встановленим законом (заява не відповідає встановленій 
формі)

14. Результат надання 
адміністративної послуги у

Викопіювання з картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або 
повідомлення про відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру

15." Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг 
заявнику- (уповноваженій особі заявника), або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 
заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника відомості з Державного земельного кадастру у 
формі викопіюваїТня з картографічної основи державного 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або 
мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі 
електронного документа засобами телекомунікаційного



зв'язку.
16. Примітка

>

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



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

а Державного земельного кадастру)

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

найменування юридичної особи)

(податковий номср-'ссрія 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, т о  посвідчує повноваження діяти 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)
з

(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
С 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;

Т 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);
Ш викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
П витяг з документа Державного земельного кадастру;
П довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
її 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 
з е м л е устр о ю/с у б ’ є кта о ц і н о ч н о ї 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;

нотаріуса

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

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 земельному кадастру, стосовно якого запитуються 
відомості:

Дані про земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об’єкт Державного земельного



кадастру, стосовно якого запитуються відомості

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

Дані про тип (назву), номер, дату реєстрації, назву 
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);
П 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 формі________________________________________

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви_____________
Підпис заявника______________________  ________________________________

Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру______________

М П (за наявності) ' Підпис особи, уповноваженої надавати
відомості з Державного земельного

- ______________ кадастру________________________
Дата подання заяви _ _ _ _ _ _ _  , |....

МП



4

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ 
ДОКУМЕНТІВ. ШО СТВОРЮЮТЬСЯ ПШ ЧАС ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО

КАДАСТРУ
(назва адмшісгратні'шої-послуги}

Головне управл іння Держгеокадастру у Сум ській 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 Управлшня в Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у

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

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 2 Управління у ї л .  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 Шосткинському 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
(н а йм е нув а ння с у б ' є к т а  ш і.таш иї п о с л у г и )

Інформація про цен тр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в
якому

здійснюється

Місце знаходжений,
телефол/факе (довідки), адреса 

електронної кошти, веб-сайт 
Цен тру надання 

адмі ністр аги в ни х и осі і\т

Інформація щодо режиму 
роботи Цен тру надання 

"адміністративних послуг



обслуговування суб’єкта 
звернення

1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Бшопіявської міської ради

41800, Сумська обл.. 
Сумський р-іг, м. Білопілля, 
вул. Староїіугивльська, 35; 

(05443) 9-12-95; 
bilopillya-cn ар(й>и kr .net; 

http: //b і 1 op il 1 va- mer і а. go v .и а

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-и,

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

спар ш vko 1 а і vkaГйд іkr.пе t

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 
адм і пістратіт і шх п ос луї» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

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

cnapburvn.radaioukr.net; 
http://burvn-miskrada. 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 
адм ішу траті і в них посл у і ’ 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-и,

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: 8:00-17:00; 

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 
спар, vpysarivkafaTikr ліс! 

http:Avpsr.aov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8 :0 0 - 17:00.

1.6т
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap »Цглікт.пеї: 
hltp:/7iihikhiv-rada.sov дині snap

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8 :00 - 17:1 5; 

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

П'ятнния-Субота: 8:00 -  16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради

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

вул. Кііево-Московська«-43; 
“ (05444)61-2-86;
esman cnaoCrukr.net;

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8:00-20:00; 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

http://burvn-miskrada


1 .8 .

Центр надання 
а д м  іні с т р а т і  ш них поел у і 

Берсзівеької сільської ради

41436, Сумська обл., 
Ш о с т к и н с ь к и й  р - н . ,  с. С л о у т ,  ву л .  

Ш к і л ь н а ,  б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар Ьеге/а om4nikr.net 
Ьиря;//Ьего/.і vska-gromada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8:00 -  17:15; 
Середа: 8 00 -  20:00: 
Чеївер: 8.00 • 17;15.

1 Гяі шшя: 8:00 - 16:00.

1 .9 .

Центр падання 
адм і ні страті нших поел у г 

Конотопської міської ради

41600. Сумська обл., м. Конотоп, 
п р .  Миру. 8;

(05447) 6-33-19; 

спар konoioo46ukr.net; 

http://rada.konotop.oru/index.php/lu>

1 Іонедідок: 8:00 1 59)0: 
Вівторок: 8:0(1 -  19:00; 
Середа: 8:00 -- 1 5:00; 
Четвер: 8 :00 - 20:00; 

П'ятниця - Субота: 8 : 0 0 -  15:00.ше/2014-12-25-08-14-09

1 .1 0 .

Відділ «Центр надання 
адміністративних поелу т »  

виконавчого комітету 
Д у б о в  ’я з і в с ь к о ї  селищної 

ради

41656, Сумська обл.. 
Конотопський р - н ,  е. С і м ’я п і в к а ,

вул. Центральна. 64; 
(054-17) 52-1 -60; 067-1 94-16-94 

биІхгуухоукаУгикг.пеї; 
ІШпь:/ ЦиЬоуу’діу.чка.гасіп.іоеіау

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00,

П ' я т н и ц я :  8 : 0 0 - 2 0 : 0 0

1 .1 1 .

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

4 1627, Сумська обл.. 
К о н о т о п с ь к и й  р-н, с. Понівка, 

вул. Миру, І; 
0983877090

роріукаїлкіаїя'апіаіі.сопі

Понеділок-*-Середа: 8.00 - 
17.15;

Че твер : 8.00 - 20.00; 
П’ятниця: 8:00-16:00

1 .1 2 .

Центр надання 
а д м і н і с т р а т и в н и х  послуг 

К р а с н о п і л ь с ь к о ї  селищної 
ради

42400, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

е м т .  К р а с н о п і л л я ,  

вул. Мслеиівська. 2; 
(0542)7-11-90, ( 0 5 4 2 ) 7 - 1 3 - 0 6 ;  

сііар.кгмірі'д u k r . n e t ;  

http://rada.konotop.ora пкіех рІір-’Ь о

Понеділок -  Ч е т в е р :  8.00 - 
17.00;

П ’я т н и ц я :  8.00-16.00; 
Субот: 8.00-14.00

ш е / 2 0 14 - 12-25-08-14-09

1 .1 3 .

ІДентр надання 
а д м і н і с т р а ї  и  в них поел ут 

М и р о п і л ь с ь к о ї  сільської ради

1? ЇМ У »мська по і
6 і И р

с \1н( он’ і і і У ч У і  2 у
МІВ ,2 - Р  і 1 (їх р  Щ 

Н і , 1 '
1н рь  .. ь | і і - .  и в , . , _ , ..а/ 

. ,ич і -Єє Ді -чаО.ап і \  ,

аОтншіпіНУшІї -рохіїш- 10-8з-32- 
28-12-2017/

1 Понеділок ■ Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1 .1 4 .

Ц е н т р  надання 
а д м і н і с т р а т и в н и х  послуг 

в и к о н а в ч о г о  ком мету 
К р о л е в е ц ь к о ї  м і с ь к о ї  ради

1 М о  І м е ь к . і  > 7 і 

Коло і і е єі і и і -і "  р  ’ ... ЦЬ,

В' . 1 рч . К ВєЬ к.  Ц І  .V

(іЬ 4 дЗ)у-5іі-оі ; 
кгоііжіаутикгліеі,

Понеділок: 8:00 -17:15; 
Вінторок:8:00 -1 7:15; 
С е р е д а :8:0 0  - 20:00; 
Четвер: 8:00- 17:15;

І Гятнидя:8:00 - 16:00;

http://rada.konotop.oru/index.php/lu
http://rada.konotop.ora


http: // ш ї . kro I е vet s - 
miskrada.gov.tia /index.nhp/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-admm6rukr.net: 

http://lebedvnrada.aov.ua

Понеділок: 8:00-17:15; 
Вівторок:8:00 -20:00; 
Середа: 8:00 - 17:15; 
Четвер: 8:00 - 1 7:15; 

ГГятниця:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  15:00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Лип ов од ол и нської сел шли ої 
рада

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
cnap.tdol (SHikr.net; 

http://lddl-aromada.sov,на

Понеділок: 9:00 -16:00; 
Ві второк: 9:00 -16:3 0; 
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., 
Ромен«, ки й рай он, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11;
sun і vka. спарбйикг. 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 ч 
адмі ні стратив них пос л уг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

https://vilshanska-gromada.goy.ua

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

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недрига йл івс ької сел ищи ої 
ради

42000, Сумська обл., 
Роменський р-ІГ, 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, ІЗ; 

f (05455) 5-26-48;

http://nedrvsailiv.nedr-rr.org.ua/cnap/

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8:00-20:00; 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.20.
Відділ «Цеіггр надання- 

адмі і пстрати в і-гих посл у і'» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnap-chupahfiaikr.net

Понеділок - П'ятниця: 8 :00 - 
17:00.

1.21.
Центр надання 

адм іні страти в них поел у г 
Охтирської міської ради

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

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
adminccntr okhtvrka6S4ikv.net; 

http://w\v\v.om vk.sm.ua/contcnt/sect і 
оп/32/235/

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

Середа-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 

Субота: 8 :0 0 - 16:00.

СИ

r,'OKAftftCTPY У СУМСЬКІЙ ОЬИАьп
3-2 1  в ід  3 0 .0 9 .2 0 2 1

http://lebedvnrada.aov.ua
http://lddl-aromada.sov,%d0%bd%d0%b0
http://svnivska-gromada.gov.ua
https://vilshanska-gromada.goy.ua
http://nedrvsailiv.nedr-rr.org.ua/cnap/
http://w/v/v.om


1 .2 2 .

Відділ "Центр надання 
а дмі ні страти в них послу]'' * 
апарату Чернеччинеької # 

сільської ради

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

Готсляка. 2;
(05446) 4 18 08; 

ehem-cmipfo.Tikr.net

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

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

П'ятниця: 8-00 16-00.

1 .2 3 .

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг»

•- виконавчого комітету 
Цугивльської міської ради

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

вул. ІІерітггравпева, 84; 
+380500337143; 

епар-рші vlfo;ukr.net

Понеділок: 8:00 -  1 7; 1 5; 
Вівторок: 8:00 - 17:1 5; 
Середа: 8:00 -  20:00; 
Четвер: 8:00 -  17:1 v  

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.24.

Відділ «Цен тр надання 
адміністративних послуг 

Н о в о с л обідеької с ільсько ї'
ради»

41530. Сумська обл., 
К о н о т о п с ьки й  р-п. 
с. Поті Слобода, 

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

спар nslobodafoTikr.net; 
https;.- ї ї о vos 1 ob і ds k а - 

aromada.aov.ua

1 [онедпок- 1 Гя німця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр палання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

42000, Сумська обл.. м. Ромни, 
вул. Соборн;». 13 7 1 ; 

(05448) 5-29-15; 
reestrfo l'uinnv-vk.ClIV.па. 

http:/7roninv.osp-ua.liifo '’cli=2&fl 
=/.avnvat

Понеділок: 8:00 -  17:00; 
Вів і орок: 8■()() 20:00,
( ереда' 8 00 - 1 ' 00. 
Четвер: 8:00-- 17:00;

І Гятниця: 8:00 -  16:00; 
Субота: 8 :00- 15:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних п о с л у г  

Андріяішвської сільської ради •* 
Ромеиського району Сумської 

області

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

"(05448) 9-34-36;
f

andmmhi vka.rsfo.Tikr.net; 
httprfoamlrivashivska-aromada. siov.ua

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

1 Гятниця: 8:00 -  16:00.

1.27 .
Відділ «Центр надання 

адміністративних п о с л у г »  

Середино-Будської м іеької 
ради

41(500, Сумська обдаси», 
Ш осткиііськпй р-н., 
м. Середпна-Буда, 

в у л . І Цптральна. 25: 
(05451 ) 7-10-1.8; 

sbuda aorso vet (w шші 11. com ; 
hups : 7  sbm i skrada. aov. ua

Понеділок- ІГяішшя: 8:00-

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

4 1022, Сумська облас ть.
Шосткинський р-н, 

смт. Зноб-І Іовгородеьк 
вул. 30 років Перекопі, У; 

096 762 95 74;
04391279uytnaiLtiov.ua; 

https://zn-ota.aov.ua/viddil-z- 
iuridiclm ih-pitan-ta-derzhavnoi- 
recstracii-15-26-34-30-+0-2017/

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

Середа:- П'ятниця: 8:00- 16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ ш;іділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету

40009, m. С у м и ,  вул. Іллінська, 97; 
(0542) 66.3-559; 

sr da. cn apfo; sm.aov.ua; 
http://suniv.sm. uov.ua/mdcx.php/uk.;

1 Іонеділок-Середа: 9:00- 17:15; 
Четвер: 9:00 -  20:00; 

П'ятниця: 9 :0 0 - 16:15.

https://zn-ota.aov.ua/viddil-z-iuridiclm
https://zn-ota.aov.ua/viddil-z-iuridiclm
http://suniv.sm


Степанівської селищної ради» ргіогіїеїі/теаіопаї-копіігеї

1.30 .
Управління Центр падання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спарй'.smr.gov. на; 
http://cnap.gov.ua/

Понеділок, Середа: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок, Четвер: 8:00 -20:00; 

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

1.3 1 .
Відділ «Центр надання 

- адміністративних послуг» 
виконавчого комітету - 

Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

сп а р Ьогоіп 1 \;а (а • н к г. п сі: 
http://bilozirska.gromada.org.iia/cnap

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
1 7.00;

Середа: 8:00 -  20:00 
Четвер - П’ятниця: : 8.00 - 17.00.

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

1 .3 2 .
Відділ центр надання 

а дм і ні страти в них поел у г 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирськнй р-п, 

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

trost-eiiap67ulcr.net;
» т о .  trostvanets-miskrada.gov.ua

Понеділок-Вівторок: 8:00 -  
17:15;

Середа: 8:00 -  20:00; 
Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 

П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.33 .
Управління «Центр надання 

адм іі іі страти вних поел у г 
міста Шостка»

і

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

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

з1і$0тґ-спаіх'г/Ут, oov.ua; 
1шгі:.7к1іі)8іка-

габа. gov.ua/аосеттеп  [Ліераііатепі 
я/сепН пасіаппуа асіт п яігпііупіЬ

Вівторок-Четвср: 9:00 -  16:00; 
П'ятниця: 8 :3 0 - 15:30; 
Субота: 8 :3 0 - 15:30.

роя їй 2  т  зіа яЬомкаІ/

1.3 4 .
«Центр надання 

адмініс'гративішх послуг» 
Ямпільської селищної ради

41200, Сумстка обл... 
Шосткшіськші р-н., см г. ЗІмпіль, 

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

спар. \тіііК!Ігас1а/й).икг. псі; 
http://groniada.ore.ita/aromada/vamp

Понеділок-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

ІІуса

Нормативні акти, якими регламентується палання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний

земельний кадастр»
S. 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

6Г 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 
земельного кадастру у формі копій документів, що 
створюються під час ведення Державного 
земельного кадастру та/або витягів з них

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання

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

СП

ГУ ДЕРЖПГОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЇ ОБПА.С П

82/0/13-21 в ід  3 0 .0 9 .2 0 2 1

http://cnap.gov.ua/
http://bilozirska.gromada.org.iia/cnap
http://groniada.ore.ita/aromada/vamp


;

адміністративної послуги, а також вимоги 
до них

>

Порядком ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
(форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату п о с л у г  з 
надання копій документів, що створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру та витягу 
з нього (або інформація (реквізити платежу) про 
сплату збору (внесення плата) в будь-якій формі, 
надані суб’єктом звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти 
від імені заявника (у разі подання заяви 
уповноваженою заявником особою)

. ю .

1
|

|
\і

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 з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у 
тому числі через вебсторінку Держгеокадастру, що 
забезпечує формування та подання заяви.
У разі подання заяви органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування у іаяві : 
зазначаються підстави для надання відповідної 
інформації з посиланням на норму закону, яка 
передбачає право відповідного органу запитувати 
таку інформацію, а також реквизита справи, у 
зв'язку з якою виникла гтотреба в отриманні 
інформації. Така заява розглядається у 
позачерговому порядку.

и . Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

1 У  р а з і т ат п ост г.

! и л
і

Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата

Стаття 41 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»

1 1 .2 . Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги - 0,03 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного 
року, в якому надається відповідна адміністративна 
послуга
Оплата послуги здійснюється шляхом 
попереднього перерахування коштів через банки 
та/або відділення поштового зв’язку; 
підтвердженням оплати послуги є платіжне 
доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв’язку (або інформація 
(реквізити платежу) про сплату збору (внесення 
плати) „в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог 
Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні»



*

У разі подання заяви в електронній формі оплата 
послуг за надання відомостей з Державного 
земельного кадастру здійснюється із застосуванням 
електронних платіжних засобів відповідно до 
Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні» за допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного кадастру.

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати 
надається структурними підрозділами 
територіальних органів Дсржгсокадастру, який 
надає адміністративну послугу

12. Строк надання адміністративної послуги Протягом Н) робочих днів з дня реєстрації 
відповідної заяви у Головному управлінні 
Держгеокадастру у Сумській області або 
структурному підрозділі Головного управління 
Дсржгсокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

г%

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 
запитувані відомості
•2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа 
(право на отримання засвідчених копій документів 
Державного земельного кадастру та витягів з них 
мають: щодо документації, на підставі якої внесені 
відомості до Поземельної книги на земельну 
ділянку, - особи, яким належить речове право на 
шо земельну ділянку; щодо інших документів (крім 
документів, що містять державну таємницю) - 
фізичні та юридичні особи. Органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування мають 
право на отримання засвідчс|шх копій усіх 
документів Державного земельного кадастру та 
В И Т Я Г ІВ  3 них, якщо цс пов'язано із здійсненням 
ними повноважень, встановлених законом)
3. Документи подані не в повному обсязі 
(відсутність документа, що підтверджує 
повноваження діяти від імені заявника, відсутність 
документа, що підтверджує оплату послуг з 
надання копії документа, що створюється під час 
ведення Державного земельного кадастру та витягу 
з нього (або інформації (реквізитів платежу)**), 
та/або не відповідають вимогам, встановленим 
законом (заява не відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Копії документів, що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру та'або витяги з 
них або повідомлення про відмову у їх наданні

15Г Способи отримання відповіді (результату) Видається центром надання адміністративних 
послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником 
у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за 
власним кваліфікованим електронним підписом 
(печаткою) заявника відомості з Державного 
земельного'“ кадастру про земельну ділянку або 
мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі 
електронного ' документа засобами 
телекомунікаційного зв'язку.



16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з 
Державного земельного кадастру у формі копій 
документів, що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру наведено у 
додатку і до Інформаційної картки 
а дм і н і страті і в н ої п ос л уг и.

• -  . Форма заяви про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягу з документа.
що створюються під час 'ведення Державного 
земельного кадастру наведено у додатку 2 до 
Інформаційної картки адміністративної послуги, 
**до 3 і грудня 2021 р.



Додаток І
до Інформаційної картки
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі копій документів, 
що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру

цщчіиа. \ порнонджсі'д надавати відомості

і/'огжаьного юмсльпого кадастру)

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

найменування юридичної особи)

(пола.: о:-ий чдмер серія та помер пай >р і а 

фізичіК'і осибн. яка черс, свої рч, пі шп. нд -«.конання 

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)

(помер 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: С „межі державного кордону України
:: землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
С 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;

У усіма відомостями, внесеними до Поземельної книш, 
к р ім  відомостей п р о  р е ч о в і права на з е м е л ь н у  д іл я н к у ,  щ о  
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);
ІЗ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
[! витяг з документа Державного земельного кадастру;
П 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);
О 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’екта оціночної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;

нотаріуса

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

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата ного 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

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 т г и ґ г ( н а з в у ) ,  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;
О 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_____________________________________________

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви_________________
Підпис заявника_________________________  _______________________________________

Прізвище, власне ім ’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру__________________

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

„ ________________ к а д а с т р у __________________________
Дата подання заяви _______________  _______________________________________

МП

<2 0 13 21 від 20 09 2021



•і.

Додаток 2
До Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягу з документа, 
що створюється під час ведення 
Державного земельного кадастру

і. •.ІІОИіЬЖД/КдПД іиІ.ІЛВЛІИ гИДОМоДГІ 

з , и‘Г каїїгЬч и ^  ч  д . о 1 и кл ір \  і 

( п р и в и т о .  в діспс :м'ч 1 і ' ч п ,  м н і  п<ш н
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іт Ь \ і іЛ и 41 -ІН II оі іЩДОІІ) 
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ЗАЯВА
про надання відомостей з Д ерж авного земельного кадастр}'

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

□ витяг з Державного 
земельного кадастру

про: і . меж і державного кордону України
У землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
.У 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;

"і усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2019 р.

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

сг.

У ДІДЖЦОКЛДАСТРУ V СУМСЬКІЙ ОВЯАСГ
82/0/13-21 від 30,09.2021



□ 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;
Ш  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, власне ім’я, по батькові за (наявності) 
фізичної особи / найменування юридичної особи

?
Податковий номер / серія та номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера -1

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної о*оби

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 ж..

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об’єкт Державного земельного

Ьс о ' і-2ї від ж1 єї /02 і



кадастру, стосовно якого запитуються відомості

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

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;
1 1  документ про оплату послуг- за 
надання відомостей з Державного 
земельного кадастру;

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

1 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_____________________________________________

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви_______________
Підпис заявника_________________________  _____________________________________

Прізвище, власне ім'я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру________________

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

Дата подання заяви [ _ _ _ _ _ ______  __________________________________ ____

МП



ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  КА РТКА  А Д М ІН ІС Т РА Т И В Н О Ї П О С Л У ГИ  
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ. ДОПУЩ ЕНОЇ ОРГАНОМ. ШО ЗДІЙСНЮ Є ЙОГО ВЕДЕННЯ.
З ВИДАЧЕЮ  ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)

Г оловне управл іння  Д ерж геокадастру у С ум ській  області 
Відділ №  '^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 Держгео кал а стр у 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 № і 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 осткинеькому районі Головного управління Держгеокадастру у

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

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

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

Сумській області
(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1, 2. 3.

№

Найменування центру
надання

адм ін істративної послуги, в 
якому

М і с 11 с і її а х отже і ш я, 
тслефон/факе (довідки), адруеа 

електронної пошти, веб-еайт 
Центру надання

інформація щодо режиму 
роботи Центру надання
адм ін істративних послуг



здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

адміністративних послуг

1.1.

>

Відділ «Центр 'і надання 
. адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
b і 1 ош 11 у а - еп a v>(a ukr.net; 

http://bilopillva-inena.aov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільської-« району

Сумської області

41854, Сумська обл.. 
Сумський р-н,

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

спар nivkolaivkaT/Tikr.net

1 Іоноді.ток: 8 :1 5 - 17:15;
В і в тор о к: 8:00-20:00; 

Середа-Четвер: 8:15-1 7:15; 
П'ятниця: 8:00-16:00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого компоту 
Буринської міської ради

41-700, Сумська обл.. 
Конотопський р-н.. м Буріть, 

вул.. Д.Бсдиоі о. 6; 
(05454) 2-22-07; 

епарЬш vn.radaw ukr.net; 
http: /7 bur vn -m iskra tla. цо v. u a

1 Іонеді.ток: 8:00-17.15: 
Вівюрок: 8 (10-11 5. 
Середа: 8:00-2(1:00: 
Четвер: 8:00-17:15:

1 Гятннця: 8:00-16:00; 
Субота: 8:00-13:30

1.4.

Центр надання 
адм іністративпих і юел уг

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтнреькнй р-н,

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

ksr.5766ukr.net

1 Іонеділок: 8:00-17:0(); 
Вівторок: 8:00-17:00; 
Середа: 8:00-20:00; 
ЧСгвер: 8:00-17:00; 

П'ятниця; 8:00-16:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівеької селищної 
ради

42800. Сумська обл., 
Охтирськип р-Н . 

смт. Велика 1 Іисаржка. 
вул. Незалежності. 9-А;

(05457)5-13-69 
спар. vpysarivkaCi ukr.net 

httpioypsr,goy.ua

1 Іонеділок - І Гятииня. 
8.00 - 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухшської міської ради

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

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

Snap gltolukr.net: 
http;//hlukhi v-rada.aov.ua/tsnap

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

Ееманьеької селищної ради

4 140(),Сумеька обл.,
ІІІОСТКНІІСЬКИЙ р,-п. М. 1 .IVX1I1,

вул. Кж мо-Моекоиеька. 43;
(05444)6 1-2-Ко. 

esman cnap/xukr.net.

Понеділок - Серела. 8:00 
17 їх

Четвер. 8:00 20.00,
1 Гят і і и і ія. 8:00 - 16.00.

http://bilopillva-inena.aov.ua


1.8.
Центр надання, 

адміністративних послуг 
Берегівської сільської ради

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

Шкільна, б. і 6,
(05444) 3-13-37 

спар Ьсгс/.а ota/kukintet 
https; /bere/.ivska-proniada.govлиг

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 17:15; 
Середа: 8:00 -  20:00; 
Четвер: 8 :0 0 - 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 коїюіорї« ukr.net; 

http.vyrada.koiwton.oru/mdex.php/ho

Понеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8:00 -  19:00; 
Середа: 8:00 -  1 5:00; 
Четвер: 8:00 -20:00; 

П'ятниця - Субота: 8 :0 0 - 15:00.me/2014-12-25-08-14-09

1.10.

В і д д і л  «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

ради

41656, Сумська обл , 
Конотопський р-н, е. Сім’яшвка, 

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

d 11 bo v vz о vk а (а ukr.net; 
https;//' dubovyxivsku.rada.today

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг' 
Попівської сільської ра^и

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

вул. Миру. 1; 
098.3877090

pop іткагяс|а/іт am а 11. 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

у

42400, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська. 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
cnap.krsnpf« 4ikr.net; 

htlpd/nula. koimtop. oneIndex. phpdto 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;

П'ятниця: 8.00-16 00:
Субота: 8.00-14.00.

1.13.
Центр надання 

адм і ністративг гих г юс л у г 
Миропільської сільської ради

42410. Сумська обл.. 
Сумський р-н.,

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

mifopiiskasrkwnkr.nel; 
https://myropilsca-aroniada.aov.im/ 

viddil-centr-nadannva- 
admimstrativnih -poslua-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

*' 413(H), Сумська обл.. 
Конотопський p-п., м. Кролсвснь, 

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

Понеділок: 8:00 -17:15; 
Вівторок:8:00 -17.1 5; 
Сере;ш:8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 17:15;

http://http.vyrada.koiwton.oru/mdex.php/ho
https://myropilsca-aroniada.aov.im/


krolradaffliukiMici: 
http: vdvw \v. k role vets - 

miskrada. aov.ua /index.php/lsentr- 
naclannva-admin/389-tsnap

1Гятнипя:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 - 14:00.

1.15.

>

Відділ адміністративних 
гГОслуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комі тету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, в уд. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
lebedvn-admind; uki леї; 

httpvd ebedynrada.aov.ua

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

’ Четвер: 8:00- 17:15; 
ГГятниця:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  1 5:00

1.16.

Відділ «Центр надання 
а д м і и і страт и в 11 и х послуг» 

Л И1]0 ВОД О і ІИ Н Є Ь К ОЇ С С Л І ш і н ої 
ради

42500. Сумська обл.. 
Романський р-и., 

см і . Липова Долина, 
пул. 1 Іо.павсі.ка, ГТ 

( 0 5 4 5 2 )  0 9 9 - 5 2 4 - 7 4 - 6 9 .  

Cnapddol 6Tukr.net; 
httpy/ldol-grornada.aov.ua

Понеділок: 9 00 -16:00;
Вів і орок.9 . (Ю - 16 3 0 .  

Середа 9 : 0 ( !  - 1 6 Л ) .  

Чет вер: 9:00 -  20:00;
1 Гятшшя: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Ромеїіськніі район, 

е. Синівка, 
вул. Миру, 1;

' 5-74-11;
sunivka.cnap67)ukr.net; 

http;//syn і vska-aroinada.aov.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 - 1 7:00.

1.18.

,*¥
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Вільшанської сільської ради

42 1 27. Сумська обл.. 
Романський район, 

с. Вільшана,
вул. Київським шлях. 1 а :  

( 0 5 4 5 5 ) 5 - 6 3 - 7 9 ,  5 - 6 1 - 4 1 ;  

v i l s h c n a p 6 7 T i k r . n e t :

hltps;//VI lsha.nska-aromaila.aov.ua

Понеділок - Четвер: 8 00 - 
1 7-15,

П’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних поедуу 

Недр и га йл і вської е ел ш ції ої 
ради

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

ndr.eitapai sm.L4iv.ua; 
http:/7ncdrvaailiv.ncdr-n.Oi-a.ua/cnap

Понеділок - Середа: 8:00 -- 
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:00;
1 Гяшиця: 8:00 -  16:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

а дм і п і стра ті їв 11 и х 11 ос л уі'» 
Чупахівської селищної ради

42722. Сумська обл., 
Охтири.кип п-іус’і Чхллхівка, 

в і 16 и/чЛ .к 53 
(і)' ‘ Т С м і’' 8"

.

Понеділок - П'ятниця: 8:00 
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

4270(1 o \Mv, k . ■ і ( штирка.
11 V - І - 1 іС JLpI V»\l Іі'V І і . Р,

(05446)4-10-15 ибб6092039;

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

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

Субота: 8 :0 0 - 16:00.



оп'32/23 5/

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччииської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

eheni-cnaD6HHikr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15;

Середа: 8-00 -  20-00; 
Четвер: 8 -0 0 - 17-15; 

П’ятниця: 8-00 -  16-00.

-
41500, Сумська обл.. Понеділок: 8:00 -  17:15;

Управління «Центр надання Конотопський р-н., м. Путивль, Вівторок: 8:00 -  17:1 5;

1.23. адміністративних послуг» вул. ІІершотравнева, 84; Середа: 8:00 -  20:00;
виконавчого комітету +380500337143; Четвер: 8:00-17:15;

Путивльської міської ради сшш-риІІуЩикг.пеї П'ятниця; 8 :0 0 - 16:00.

41530, Сумська обл., 
Конотопський р-н.

1.24.

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг 
Новослобідської С І Л Ь С Ь К О Ї  

ради»

с.Л Іова Слобода, 
вул. ГІсршотравнева, 3;

(05442)5 45 20; 
спар пяіоїххіай ukr.net; 

її!і ос: ■ п оуояі оЬ і сік І< а -

Понеділок- П'ятниця: 8:00 -
16:00.

eromada.ttov.mi

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

42000, Сумська обл . м. Ромни, 
вул. Соборна, 13 '7 1; 

"(05448) 5-29-15: 
геекіпн гонту-\'к,ео\'.на,

ІШр: топту.оьр-ші тГо. 'с1і=2&11!

Понеділок: 8:00 -  17:00; 
Вівторок: 8.00 -  20:00; 
Середа. 8:00 -  1 7:00; 
Четвер: 8 :00- 17:00,

І Гятниші: 8:00 - - 16:00.
Субота: 8 :0 0 - 15:00.

1.26.

Центр надання 
ад м і н і стр а тив них п осл уг 

Андріяшівської сільської раДк 
Роменського району Сумської

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

"(05448) 9-34-36; 
апбгтікіт'ка.гкб/. ukr.net; 

йир://апбп vTishivska-ttroimida.aov.ua

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.ооласті

41000, Сумська обдасть.
Шосткинськин р-н.,

1.27. Відділ «ІДентр надання 
адміністративних послуг»
С ередин 0- \> удс ь кої МІ сь кої

ради У

м. Середина-Буда, 
вул. 1 (ентральна. 25; 

'(05451) 7-10-15;
кіхніацоїхоуецн діла il.com; 

ІгПрьь'/яЬтіькгаОа. eov.ua

Понеділок- П’ятниця: 8:00-
17:15.

41022, Сумська область.
Шосткинськин р-н, 

СМТ. Зі10б~[ ІОВГОроДСЬК
Відділ «Центр надання вул. 30 років ПсрЕмоги, 9; Понеділок: 8:00 - 16:15;

1.28. а д м і і іі стр а тивн их носі і у г» 096 762 95 74; Вівторок: 8:00-20:00;
виконавчого комітету Зноб- 04391279Й. піаі 1. аоу. на; Середа:- П'ятниця: 8:00 - 16:15.

Новгородської селищної ради Ьпі.)к;/.С.п-оіа.аоу.ц<і/ук1і1і1-/.- 
іипбісЬп ііі-рітп-іа-аегу.ііауііоі- 
гееь г га с і і -15 -2 6-34- 3 0- 10- 2017/

Сектор «Тсриторіальішн 40009, м. Суми, в у л . Іддінська, 97; 1 Іонедиюк-Серсда: 9:00 -
1.29. підрозділ відділу «Центр (0542) 663-559; 17:15;

надання адміністративних ьітіа. crmpVAsm.ttov.ua; Четвер: 9:00-20:00;



послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної’ ради»

littprï'sumv.sm.aov.ua-Hidcx.plip/uk/
pnonteüdeaioiial-konulei

П’ятниця: 9:00 ..  16:15.

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

crmpf&sirtr. eov.ua ; 
http;/7cnap.aov.u;b

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 
а д м і і іі стр а та в н и х посі і у і ■» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

42021, Сумська область, 
Охтиреькип район, с. Горомля, 

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

en ар boroml va їй -ukren et ; 
liUp://bilo/.irska.«romaila.ore.ua/cnap 

-09-00-26-26-10-2016,

Понеділок - Вів торок: 8.00 - 

17.00;
Середа: 8:00 -  20:00 

Четвер - П’ятниця: : 8 00 -

17.00

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послу!' 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська ofvr,
Ox i прськиїі [ТИ, 

м. Тростя нень, b v j i . Миру, 6; 
(05458) 6-62-90; 

trOsf-ciiap({7Tikr,iiet; 
wwwr tros 1 ya n els-m i skraila. «i >v. ua

1 Іопедиок-Віиіорок. 8:09 
17:15;

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адмшістративішх послуг 
міста Шостка»

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

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

slist.mr-cnapfasm. eov.ua; 
liup;//shostka-

rada.eowua. eovernniciil'dcnai'lament
s/ccntr nadaimva adm n siraüvnih 

poslue m sla shoslkal

Вівторок-Четвер: 9 :0 0 - 16:00; 
П’ятниця: 8 :8 0 - 15:80; 
Субота: 8 :8 0 - 15:30.

1.34.
«Цснгр надання ‘*г 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

41200, Сумстка обл.,
ІІІОС1 КИНСЬКМЙ р-н.. САП. УІМПІЛЬ, 

бульвар Ювілейний. 1 : 
(PWisCw ->_ІЧ_7Т

hiti__  _ __ vg

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

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.
г

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

5. Акти Кабінету Міністрів 
У країни

Пункти 138, 139, 142, 144, 149 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

м2 ' " .. .........  ' ........ . _ ........ . ~.........  -



7.
Акти місцевих органів 
виконавчої влади/органів 
місцевого самоврядування

>
Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

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

9.

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

1. Повідомлення про виявлення технічної помилки із 
викладенням суді виявлених помилок за формою, що 
додається*.
2. Документи, що містять зазначені у повідомленні технічні 
помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і 
містять правильну редакцію відповідних відомостей

10.

Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Повідомлення у паперовій формі разом із доданими до нього 
документами подається заінтересованою особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення 
та повідомленням про вручення, а в електронній формі - 
подається з використанням Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 
Держгеокадастру.
Повідомлення про виявлення, помилки може бути надіслано 
також в електронній формі з Державного аграрного реєстру з 
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

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 або 
структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

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 
адмін і страти вної п ос л уги

Протокол виправлення помилки
Повідомлення про виправлення помилки заінтересованим 
особам (у тому числі власників, користувачів земельних 
ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося 
в ипра влсн ня п омил ок)
Заміна документа,де,якому виявлено помилку (витяг, довідку з 
Державного земельного кадастру, внкогііювання з 
картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) 
заявникові за його бажанням 
Відмова у виправленні помилки



15.
Способи отримання
відповіді (результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника за 
бажанням заявника видасться також у формі електронного 
документа засобами телекомунікаційного зв’язку.

16. Примітка
*Форма повідомлення про виявлення технічної помилки 
фізичною або юридичною особою наведено у додатку до 
Інформаційної картки адміністративної послуги

г̂



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги виправлення 
технічної помилки у відомостях з 
Державного земельного кадастру, 
допущеної органом, що здійснює ного 
ведення, з видачею витягу

Державному кадастровому реєстратору

(Держтеокалнетр або найменування ного

територіального органу)

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

найменування юридичної особи)

(податковий номер / серія та помер паспорта 
фізичної особи.

яка через свої релігійні переконання

відмовилася під прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти 
під імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(контактний телефон)

у ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення технічної помилки фізичною або 

юридичною особою

№ ______________  м .______ ______ ________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про 
виявлення технічної помилки, а саме

(суть виявленої помилки)

82/0/13-21 від 30/09.2021

•У-



€ витязі з Державного земельного кадастру про

(об’єкт Державного з земельного кадастру)

з (реєстраційтій номер _ ), виданому "___ " __  __20 _ році;

€ довідці з'Державного земельного кадастру (реєстраційний н ом ер_____ ). виданій "___ "
_____________ 20__ році;

€ ви копіюванні 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

Підпис заявника

V

Реєстраційний номер заяви

4

Дата реєстрації заяви

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

реєстратора

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

Дата подання заяви 

М.П.

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.



ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  КАРТКА А Д М ІН ІС Т РА Т И В Н О Ї П О С Л У ГИ  
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМ ОСТЕЙ ПРО МЕЖІ 
ЧАСТИНИ ЗЕМ ЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ ПОШ ИРЮ Ю ТЬСЯ 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 Держгео кадастру 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 Романському 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 ■і

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 № І 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 суоЛктн надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надай ті

адміністративної послуги, в 
я ком у

здійснюється

Місце знаходження, 
тсдефон/фак’е (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центр}’ надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг



обслуговування суб’єкта
звернення

і.

£
Відділ «Центр з надання 

адміністративних послуг» 
виконавчого комітету 

Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
bilopillva-enap6?4ikr.net; 

htto:/7bilopillva-mcna.uo\'.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 

С ум с ь к ої об л а ет і

41854, Сумсі.ка оГіл., 
Сумський рді.

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

спаї) і itvk о 1 а і v k а (a u k r . n c I

1 ІОІІОЛІЛОК N. 1 5 1 1' і 5.
Впп'орок. 8.00-20.00; 

Серсда-Чствер: 8:1 5-1 7:15; 
П’ятниця: 8:00-16:00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
а д м і н і стр а та шшх ік к  з іуг » 

виконавчого комітету 
Бурилської міської ради

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

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

cnapburvn .гасіаїд Tikr.net; 
httn://burvn-miskrada. «ov.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.

Цен тр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл . 
Охтиреькиіі р-11.

смт. Кирикшка, вул. Широка, 12;' 
0955650026; 

ksr.576nikr.nei

1 Іонеді док: N4)0-1 МЇО; 
Вівторок: 8.00-1 7:00; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8:00-17:00; 

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.5.

Відділ «Цент]) надання 
адм і і истратив них посл уг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

смт. Велика 1 іиеарівка, 
вул. Незалежності, 9-А;

(05457)5-13-69 
спар, vpvsarivkaw ukr.net 

hilp:/."vpsr. uov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8 :0 0 - 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

4 1400,Сумеька обл., 
Шосткішський р-н.. м. 1 'духів, 

вул. Ки< во-Московська. 8; 
(05444)7-04-40;

Snap abrtTtki.nci, 
http:-hlu kin v-rada .oov.uaTsnap

Понеділок: 8:00 -  17:15;
Вів торок: 8:00 -- 17:15; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 17.15, 

П'ятшщя-Субога: 8:00 -  16:00.

1.7.

Центр надання 
адм і ні стратив них пост і уг 

Есмаш.ської селищної ради

41400.Сумська обл.. 
Шост'кинськнй р-н. м. І духів, 
вул. Кигво-Моеко’йеька, 43; 

(05444)61-2-86; 
csman cnapbnikr.nei;

Понеділок - Середа: 8:00- 
17:1.8;

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

і Y Л ї г а А О К Л д А У Т Р у  у СУМСЬКІЙ О Ы1А С П

32/0/13-21 вщ 30.09.2021



Центр надання
1.8. адміністративних послуг

Берегівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza ofgfr/Tikr.net 
https;//berey.ivska-gromada.gov.ua/

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

Центр надання
1.9. адміністративних послуг 

Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konolopfanikr.net; 

http://iTKla .kono top .on i  in dex.php ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8 :0 0 - 19:00; 
Середа: 8:00 -  15:00; 
Четвер: 8:00-20:00; 

Гятшіця - Субота: 8:00 -  15:00.

Відділ «Центр надання 
а д м і 11 і стра тив н их послуг» 

1.10. виконавчого коміте ту
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

dubovyxovkafq'ukr.iict; 
https:// dubovvzivska.racla.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. Котика, 

вул. Миру, 1 ; 
0983877090

popivkaradadrginail.com

ПоііедиіЬк -  Середа: 8.00 ■ 
17.15;

Четвер : 8.00 - 20.00; 
П'ятниця: 8:00-1 6:00

1.12.
Центр надання 

адм і ні стратив них пос л у г 
Краснопільської селищної 

ради

42400. Сумська обл.. 
Сумський рлг. 

емт, Краеношлля, 
вул. Мезенівська, 2; 

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

httpy/rada-konotop.orudiHlcx.php/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Че твер: 8.00 ■ 
17.00;

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

Центр надання
1 .1 3 .  адміністративних послуг

Миропільської сільської ради

42410. Сумська обл.. 
Сумський р-П.,

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

miropilskasrto4ikr.net; 
https:.' m ym p ils ca -g rom ada . iw v.ua

ccnlr-mnlann va-

Понедідок -  Четвер: 8.00 ■ 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

admmistiauvnih ■ -З 5-3
/8-12-201

1 .1 4 .

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

41300, СумськїГобл., 
Конотопський р-н.. м. Кролевець,

вул.. Грушсвського. 19; 
(05453)9-50-61; 

krolradafîfjukrmei;

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

П ’ятниня:8:00 - 16:00;

http://iTK


hltp://www.krolevets- 
■ miskrada. gov.ua /index.php/tsentr-

nadarmva-admm 389-fsnap

Субота: 8:00 - 14:00.

1.15.

*

Відділ адміністративних 
подлуг управління «Центр 
надання адм і н і стратив них 

послуг» виконавчого комитету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область. 
Сумський р-н., 

м, Лебслип, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
lebedyn-adinmC ukr.net; 
hItn:/Лchedvnrada.gov im

Понеділок: 8:00-17:15; 
Вівторок:8:00 -20:00; 
Середа: 8:00- 17:15; 
Четвер: 8:00 - 1745:

' 1Гятшшя:8:0() - 16:00; 
Субота: 8:00 -  1 5(H)

1.16.

Відділ «Центр наданая 
адміністративних поедут» 

Липоводолинеької сел нашої 
ради

42500, Сумська обл., 
Роменськнй p - H . ,  

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
спар,Idol (a4ikr.net; 

hup: 71dol-oromada.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.. 
Романський район, 

е. Снитка, 
вул. М ир\, 1;
’ 5-74-11,

suni vka.cnapC/ aikr.net; 
htip://.svn iv.ska-gromnda.gov.ua

Понеділок: 8:00 -17:00; 
ВівтороісНЗЮ -1 7:00; 
Середа. 8:00 - 20:00, 
Четвер: 8:00 - 17:00; 

П'ятниця: 8:00 - 17:00.

1.18.
Відділ «Центр надаїїй 

адміністративних послуг» 
Вільшанської сільської ради

42127. Сумська обл., 
Роменеький район, 

с. Вільшана,
вул. Київський шлях, 1а; 
(05455)5-63-79, 5-61-11; 

vilshenapfa/ukr.net: 
https://vilshanska-gromada.gov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.
Центр надання

адміністративних послуг 
Н едри і д йл і вської с сл и і цілої

ради

42000, Сумська обл., 
Ромспськиіі р-п., 
смт. Недрипшлів, 
вул. Сумська. ІЗ; 
f05 155) 5-26-18

h ip  _> -dm_,. pod: - . r -.і ста«'

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15,

Че-івер: 8:00 -  20:00; 
П'ятниця: 8:00 -  16.00.

1.20 .
Відділ «Центр надання 

адм і 11 і стра т и в н и х 11 ос л у г» 
Чупахівської селищної ради

i2 ~ :: і , ........ . ,c  ,
Ох'шрськші p-n. CM. Ч\пливка,

В\ I Bo; іЩГ/)чСіх,,іча.
ш5 ! 1o! 9-(0 

•1C. -• П ІП  '

Понеділок - П'ятниця: 8:00-
17:00.

1 .21.
Цетрі надання 

а дм і ні стр атив і шх пос я уг 
Охтирської міської ради

4270c, C \чи.ка об і ч Очлірка.
В\ I 1 Lm.I l t -ків rCP 6

(054(6) 4-15-15. 0('66o92039.; 
adii.mcen-a ок!і;\Д , л Та net;

http." V V\ . 1 nk C)l V Hen1 seed

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

Середа-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П’ятниця: 8:00 -  16:00; 

Субота: 8:00 -  16:00.

https://vilshanska-gromada.gov.ua


1.22.

Відділ "Центр надання 
адм і ністративних пое; і у г" 
апарату Чернеччинс ь кої 

сільської ради *

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

Готедяка, 2;
(05446) 4 18 08; 

chern-cnap@iikr.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 
адмі і іістрати ви их посл уі» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

пул. Першотравневі!, 84;
+380500387143; 

е ті а р- р і ці уі @ и к г. п с і

Понеділок: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 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.. 
Конотопським р-н, 
с. Нова Слобода, 

вул, | Іершотрашіева. 3;
(05442) 5 45 20: 

спар nsloboda67-ukr.net; 
ІтйрзтСпоуозІоЬіО.яка- 

aromada.gov.ua

ІОНСД1ДОК- 11 ЯТІ 
16:00.

шия: 8:00 •

Центр надання
1.25. адміністративних послуг 

міста Ромни

42000. Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Соборна, ІЗ+Л; 

'(05448) 5-29-15, 
геекнГдтоігту-ук. ао у. ия; 

1Шр:/'гоіппу-ОЗр-иа.іпГо/'.>сІі=2&П 
=7,аунуаі

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 
Субота: 8 :00- 15:00,

Центр надання 
адміністративних послуг 

1.26. Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумській 

області

42000, Сумська оол . м Ромни, 
бульвар Свободи. 8;

(05448) 9-34-36; 
аіиіпуцкіііука.rs4Cukr.net; 

ЬНрРТіпОпуаьІн vska-gioniada.gov. на

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.27.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Середино-Будс ької м і ської 

ради

41000, Сумська область, 
Шосткннськіш р-н., 
м. Ссредина-буда, 

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

кЬшІаоогзо vet@amail.com; 
ІЩряУ/кЬттькгабл. цоу. на

Понеділок- П'ятниця: 8:00- 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Иовгородської селищної ради

41022, Сумська область.
Шосткинський р-н. 

смт. Зноб-І Іовгородськ 
вул. 30 років Перемоги, 9; 

096 762 95*74;
09391279/(7 та ї 1. цоу. па; 

ІШру.>.п-оїд. gov.ua/viddi І-х- 
іипсіїсіто іІг-рііап-м-Оег/Ішупої- 
гееыгаен-1 5-26-34-30-10-2017'

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

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 16:15.

1.29.

Сектор «Територіальшій 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних
послуг» виконавчого комітету

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

а г б а . сп яр@ кі п . ц о у . ті а ; 
ІШ р У /зш п у ь ііі.ео у .ш гіп О сх .р Іїр -Ч ік /

1 Іонеділок-Середа: 9:00 -
17:15;

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

mailto:chern-cnap@iikr.net
mailto:vet@amail.com


Степанівської селищної ради» pnnriteii/reuional-komitet

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

40004. м. Суми, пул. Горі.кого, 21; 
(0542)700-575; 

cnanftrsmr.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.

1.31.

Відділ «Центр надашГя 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

42621. Сумська oô;iacn>,
Охтиреькпп район, с. Ьоромля. 

ву.ч. Сумська. 10;
(05458)58257; 

спар hoiomlyuft/ukr.net; 
httpy'/bi 1 ozirska. aromada. or a. ua/enap 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 -
17.(10;

Серела. 8:00 20:00 
Четвер - П'ятниця: : 800 -

17.00.

1.32.
Ві;щіл центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянеідької міської ради

42600, Сумськії оол., 
Охтиреький р-н. 

м. Тросгянець, пул. Миру, 6; 
(05458) 6-62-90, 

trosi-enapftnikr.net: 
www; tros'tvaiicts-niiskrada. eov.ua

Попсділок-Він горок: 8:00 -  
17:15;

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

П 'я т н и ц я : 8 :0 0 - 16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адм і ні страти в 11 их п осл у г 
міста Шостка»

41 100, Сумська обл., м. Шостка, 
пул. Горького, 14а;

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

shst.mr-cnapftrsm. aov.ua; 
hltp: /-shosiku-

rada,aov.ua/üo\'crninciil deparumient
s/centr nadaniiva adrn a strativmh 

poslim ni sta shoslka 1

Вівторок-Четвср: 9:00 -  16:00; 
П’ятниця: 8 :3 0 - 15:30; 
СуГнна. 8.30 -  1 5.30.

1.34.
«Центр надання 

адмііистративних послуг» 
Ямнільської селищної ради

41200. Сумстка обл., 
Шосткннський р-н., evrr. Ямніль, 

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

спар, vnipolraclaft/'ukr.net; 
lit tp://aromada. or а. іш-ш omada/vamp 

ilsca

ІІонеділок-Чегвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

Нормативні акти, яки м и  регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 29 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 125, 126. 127, 165 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 105 1 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

6.
Акти центральних органів 
виконавчої влади

.

http://cnap.aov.ua/


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 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 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. №? 1051 (([юрма заяви додається)*
2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)
3. Документи, на підставі яких виникає право суборенди, 
сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, 
на яку поширюється таке право
4. Документація із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
суборенди, сервітуту у паперовій або електронній формі 
відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”
5. Електронний документ, що містить відомості про 
результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню 
до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог 
Закону України « Про Державний земельний кадастр».

10.

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

Заява у паперовій формі разом з документацією із 
землеустрою або оцінки земель, електронним документом 
та іншими документами, подасться заявником особисто 
або надсилається рекомендованим листом з описом 
вкладення та повідомленням про вручення, а заява в 
електронній формі надсилається засобами 
телекомунікаційного зв’язку з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 
через окрему офіційну всб-сторінку Дсржгеокадастру, то  
забезпечує формування та подання заяви.

11. Платність (безоплатність) падіння 
адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

14 робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви у 
структурному підрозділі Головного управління 
Дсржгсокадаетру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. Земельна ділянка розташована на території дії 
повноважень іншого Державного кадастрового
реєстратора '*
2. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, т о  підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника) таабо не відповідають вимогам, встановленим



>

законом (заява не відповідає встановленій формі)
3. Із заявою звернулася неналежна особа
4. 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 земельну 
ділянку на підтвердження внесення до Державной) 
земельного кадастру відомостей про межі частини 
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 
сервітуту
Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного земельного 
кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку 
поширюються права суборенди, сервітуту 
Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) 
до Державного земельного кадастру про межі частини 
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 
сервітуту

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видасться центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 
заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника за бажанням заявника видасться також у формі 
електронного локумені'а засобами телекомунікаційної о
зв'язку.

16.
<*г

Примітка

*Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру про межі частини 
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 
сервітуту наведено у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги



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 ного

територіального органу)

(прізвище, власне ім’я, но батькові за (наявності) фізичної 
особи /

найменування юридичної особи)

(пода тковий номер / серія та номер паспорта 
фізичної особи,

яка через свої релігійні переконання

відмовилася під прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою
т

(назва документа, номер та серія, дата видачі),
т а __________ __________________________________

докумен та, їцо посвідчує повноваження діяти 
вьч імені особи)

(місце проживания фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(конта ги  шй тел е фо н)

ЗАЯВА
про внесенпя-відомостей (змін до пиж) до Державного 

земельного кадастру про межі частини земельної ділянки» 
на яку поширюються права суборенди» сервітуту

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести до 
Державного земельного кадастру відомості про межі частини земельної ділянки з
кадастровим номером _____ _ __ _____ ( _ _ , на яку
поширюються права суборенди, сервітуту.



«І»

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:.............................

Службова інформація

Підпис заявника
>}

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

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

реєстратора

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

Дата подання заяви 

М.П.

32 0 62-21 від 3 2 62 2 С2



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ)

(назва адміністративної послуги)

Відділ № і 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 уКонотопському 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 Сумський області

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

Відділ №  3 Управлінцю 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)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

ї. 2. 3.

№

Найменування центру
надання

адміністративної послуги, н 
якому

здійснюється 
обслуговування суб'єкта 

звернення

М і с ц с з 11 а х оджс 11 н я,
тчуіефои/факе (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сант 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму роботи 
Центру надання адміністративних 

послуг



1.1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг>> 

виконавчого комітету 
Білопільської м і с ь к о ї  ради

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

(05443) 9-12-95; 
bil о т  11уа-спао(ї/ді kr.net; 

h t tp: / b 11 о т  11 va - men а що \ . u a

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 mvkolaivkaC/ ukr.net

1 Іонсділок: 8:15 •- 17:15;
13і второк: 8:00-20:00; 

Серсда-Чегвср: 8: 1 5-17:15; 
П’ятниця: 8:00-1 6:00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

виконавчого комітету 
Ьурииської міської ради

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

вул.. Д.Бсдного. 6;
(054 54 ) 2-22-07;

cnaoburvTi.radayrukr.nel; 
http:; 'burvn-mi.sknid;i.miy ua

І 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 поедет 

виконавчого комітет у
Кирнгкшської селищної ради

4 2 8 3 0 .  Сумська обл . .
Ох і ирськиіі р-н,

смт. Кнриківка, пул. 11 Іпрока, 12; 
0955050026; 

ksiySTfd) ukr.net

1 Іонсділок: 8 0 (1-1 7.00; 
Вівторок: 8 : 0 0 - 1 7:00; 
Середа' 8 :0 0 -2 0 1 )0 ;  
Четвер: 8 : 0 0 - 1 7:00 ,  

П'ятниця: 8:00-16:00.

1 1.5.
I
Г

Відділ «Цеіггр надання 4  

адміністративних послуго 
В ел и коїш с ар і в сь кої се л и і цн ої

ради

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

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

(05457)5-13-69 
спар, vpvsarivkafa! ukr.net 

http:/'vpsr. fiov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8:00 -  17:00.

1.6.
Центр надання >' 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

4 1400.Сумська обл., 
Шосткинськпіі р-н., м. 1 духів, 

вул. Киово-Московеька, 8; 
(05444)7-04-40;

Snap ці.дгтікг.псі; 
litlp://hlukhiv-i'ada.siov.ua tsnap

1 Іонсділок' 8 :0 0  17:15, 
Вівторок: 8 :0 0  - 1 7:1 5. 
Середа: 8:00 -  20:00; 
Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 

П’ятшщя-Субота: 8:00 -  16:00.

1.7.

Центр надання 
а дмі шетр аті їв ни х пос л ут 

Есманьської селищної ради
4 1400,Сумеька обл., 

Шосткинськпіі р-н, м. Глухів, 
вул. Кпаю-Московська, 43; 

(05444)61-2*86;
esman cium4rtikr.net;

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

П'ятниця: 8 :00- 16:00.



1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівеької сільської ради 

>

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

Шкільна, 6. 16;
(05444) 3-13-3? 

спар bereza оішї/тікгліеі 
https://berezivska-gromada.gov.ua/

Понеділок: 8:00 -  1 7:15; 
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 konotopfffiukr.nei; 

http://rada.konofop.ora/index.nhD/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00 - 1 5:00; 
Вівторок: 8 :0 0 - 19:00; 
Середа: 8:00-15:00; 
Четвер: 8:00 -  20:00; 

П'ятниця - Субота: 8 :0 0 - 15:00.

1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов ’азійської селищної 

ради

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

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

dubovvzovka6tt:ukr.net; 
https:// dubovvziv'ska.rada.today

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 16.00; 
П’ятниця: 8:00-20:00

1.11.

Відділ-Цешр лада ння 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

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

вул. Миру, 1; 
0983877090

popivkarada/«•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. Красноїпл-ін, 
вул. Метешвська. 2. 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
спар, krsimbbukr. net; 

http://rada.konoiop.ora/indcx.php/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 17.00; 
П'ятниця: 8.00-16,00; 
Субота: 8,00-14.00.

L13.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл , 
Сумський р-и .

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

miropi I skasrf<y'>iikr. net; 
hltps://mvropilsca-gromada. aov.ua/ 

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

28-12-2017/

Понеділок -  Чет вер: 8.00 - 17.15; 
П'ятниця: 8.00-16.00.

1 .1 4 .

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчої'о комітету 
Кролевецької міської ради

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

вул.. ГрушевськоПу 19;
" (05453)9-50-61;

krohmlaC/Htkr.net: 
htip;/7w\vw.krolcvets- 

niiskrada.aov.ua /index, nil n't.sen tr-

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

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

32'0,13-21 вщ ЗО 05 2021

https://berezivska-gromada.gov.ua/
http://rada.konofop.ora/index.nhD/ho
http://rada.konoiop.ora/indcx.php/ho


nadannva-admin/389-lsnap

і 1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
і гадання адм і и і стратив і г і їх 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська області,. 
С умський рлг. 

м. Лебедин, вул І араса
Шевченка, 26, 

(05445) 2-19-26; 
iebcdvn-adminfrt'ukr.ncl; 

tel2T!e!Mya£adra№\rim

Понеділок: 8:00 -17:15; 
Ві в і орок: 8:00 -2000: 
Середа 8 00 1 І 5, 
Четвер: 8:00 - 17:15:

І Гятшщя:К:0() - 16:00; 
Субота: 8:00 -  15:00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинеької селищної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська. 17; 

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

h I f p: /Idol - aroma da. a o v. u a

Понеділок: 9:00 -16:00; 
Вшторок: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 
ад м ін і страті і в них і юс луї'» 

вико и а в  ч от о к ом ітет у 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Романський район, 

е. Сшивка. 
в у л . Миру. 1;

’ 5-74-11;
sun і vka. еп a p(77;uk г лісі; 

http://svnivska-aromada.gov.ua

1 Понеділок: 8:00 -17■()(), 
Вівторок:8:0() -1 7:()(); 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 1 7:00; 

П’ятниця: 8:00 - 17:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ра*ш

42127, Сумська обл.. 
Романський район, 

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

vilshcnapfcrHikr.net; 
https;//vilshanska-ffl'omada. aov.ua

■і

Понеділок - Четвер: 8:00 -17:15; 
11 ’ятнпня: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послут 

Недригайлівської селищної 
ради

42000, Сумська обл.. 
Романський р-н., 
смт. 1 Іедріїгаігпв. 
вул. Сумська, 1 3,
(05455) 5-26-48; 

ndr.спарю sm.aov/на: 
http: knedrvaaih v.ncdr-іт.опг.иа, спар/

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., 
Охтиреькпй р-н. смт Чуїшхшка. 

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

с па із-eh ираіїїд ukr. п сі

Понеділок - П'ятниця: 8:00 -  17:00.

1.21.
Центр падання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

42700, Сумськії обл., м. Охтирка, 
вул. І Іечалежнос п, 5; 

(05446) 4-15-1 5, 0666692039; 
adminccntr o k l i t v T k a a /  u k r . n e t ;  

KCto : / / \vxvw .om  v k . s m . u a  y o n  i c u t  seel і 
on/.32/23 5-

Понеділок: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 20:00: 

Середа-Четвер: 8 :00- 17:15; 
1 Гятштя: 8:00 -  16:00; 
Субота: 8:00 -  16:00.

1.22. Відділ "Центр надання 42760, Сумської обл., Охтирського Понеділок - Вівторок: 8 -00 - 17-15;

http://svnivska-aromada.gov.ua


адм іністратив них поел уг" 
апарату Чернеччинеької 

сільської ради

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

(05446) 4 ] 8 08; 
chem-cnapfa4ikr.net

Середа: 8-00 -  20-00; 
Четвер: 8 -0 0 - 17-15; 

П’ятниця: 8-00 -  16-00.

1.23.

Управління «Центр надання 
адм і ні страті і в них поел уг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84;
+380500337143;

cnap-mitivlfan.ikr.ncl

Понеділок: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 17:15;

' Середа: 8 :0 0 - 20:00; 
Четвер: 8 :0 0 - 17:15, 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адм і ні стра ти в н и х п ос; і уі ■ 

Новослобшеької сільської 
ради»

41530, Статська обл., 
Конотопський р-н, 
е. Нова Слобода, 

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

спар nsluhodafa.-ukr.net; 
її! Ірк ://п і)'уоа Іоїжік'ка- 

aromada.Kov.ua

Понеділок-П'ятниця: 8:00- 16:00.

Центр надання
1.25. адміністративних послуг

міста Ромни

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Соборна, 1 3-'71;

" (05448) 5-29-15; 
геекіїлттніу-ук.цру.на; 

ІіНр;.* ■тоіппу.ояр-иа.іпІІ'Л)с1і-~2&П 
22ЩШЇІ

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  І 5:00.

Центр надання 
адмі ністративних поел уг 

1.26. Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

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

'’(05448) 9-34-36; 
andiTVTishivka.rsfanikr.nci; 

ІіЦрССпгіпуакІтпка-атоішккі.цоУлт

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 17:15; 
Середа: 8:00 -  1 7:15; 
Четвер: 8 :00- 17:15; 

П'ятниця: 8 :00- 16:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних п о с л у г »  

Середшю-Будської міської 
ради

41000, Сумська область, 
Шосткинеький р-н., • 
м. Середина-Ьуда, 

вул. І (спіральна. 25:
’ (05451) 7-10-15; 

кЬїкІацогкоусиїОаігпііІ.соїп. 
https://sbmiskratia.ttov дні

Понеділок- П'ятниця: 8:00- 17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зцоб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область,
111 оеткинеькиіі р-н. 

смт. Зноб-І Іовгородськ 
вул. 30 років Перемоги, 9; 

096,762 95 74;

https://zn-otg.gov.ua/viddil-z-
.іигісіісЬп і1і-р ііапЛаЦегхЬаУіірі:

0-2017/

1 Іоисділок: 8:00 - 16:1 5; 
Вівторок: 8:00 -  20:00; 

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 16:15.

гееяі гасі 1-І 5-26-34-30-

1.29.

Сектор «Територіалышй 
підрозділ відділу «Центр 

надання адмі ністратиш і их 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

40009, м. Суми, вул. Ілз+шська, 97; 
(0542) 663-559; 

кітія. сп а [ тУ/кт. до у . на; 
http://sumy.sm.ttov.ua/indc.X-php/iik/

Поиелілок-Ссреда: 9 :0 0 - 17:15; 
Четвер: 9 :0 0 - 20:00; 

П’ятниця: 9 :0 0 - 16:15.

https://sbmiskratia.ttov
https://zn-otg.gov.ua/viddil-z-
http://sumy.sm.ttov.ua/indc.X-php/iik/


1.30.

Управління Центр палання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

40004, м. Суми, пул. Горького, 21; 
(054 2 ) 700-575; 

сшито мін'.yov.ua.
hup: Venap.üHv.ua,

Понеділок, Середа: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок, Четвер: 8:00 -20:00; 

П'ятниця: 8.00 -1 6:00, 
Субота: 8:00 -ГГ00.

1.31.

£

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

42621, Сумська область, 
Охтиреький район, е. Коромля, 

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар bommlvaCrukr.nei; 
hUii.77bilozirska.uromada.ory.ua/cnap 

-09-00-26-26-10-20 16-

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 об.:г,
Ох тиреький р-и, 

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

Irosl-cnapfrtTikr.nei; 
www.irostvancis-miskvada «oY.ua

Понєділок-Вівторок: 8 :0 0 - 17:15; 
Середа: 8 :00- 20:00; 
Четвер: 8 :00- 17:15;

1 Гятншш: 8:00 - 16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста П Кістка»

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

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

shst.mr-cnap'rt міг і? одна; 
hltjv shoslkn-

rada.ccn и;і ymcrmnenl .ІсраПатеш
s/centr iiadamiva adm n siralivnih 

posktu m sta shosika 1/

Вівторок-Четвер 9:00 - 16:00.
1 Гяттщя 8:70.. 1 S5U.
Субота: 8:30 -  1 5:50.

1.34.
«І [сіггр надання 

адміністративних послуг» 
Ямлільеької селищної ради

-1Î 200 С п к ш п б .! .  
ІІІосікШісььіі ; у а с'Д >6 m іь,

6«. мир л vi ієні ли I 
O' ■ 7-Ю ’ ‘

Ml, p \"Г.р«ІД;С.а , 'іь :  i ..
M il..ООДДДОІІшЦдОШІЕ

_______________ Д е _______________

Попеділок-Чсгвср: 8 :00- 17:15; 
1 П'ятниця: 8:00 - 16:00.

Нормативні акт и, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України
Закон України ” І1ро державну соціальну допомог)' 
малозабезпеченим сім’ям”, Закон України «Про 
Державний земельний кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів 
України

Пункти 198, 199 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

http://www.irostvancis-miskvada


виконавчої влади/органів 
місцевого самоврядування

^МОВІІ отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 
- адміністративної послуги

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, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2012 р. .N2 1051
(форма заяви додається)*
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 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 з використанням Єдиного 
державного вебпортаду електронних послуг, у тому 
числі через всрсторщку Держгеокадастру, що
забезпечує формування та подання заяви.

*

11.
Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

12. Строк надання 
адміністративної послуги

Протягом Ш робочих днів з дня реєстрації відповідної 
заяви у структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

13.

у

Перелік підстав для відмови у 
н адан ні адм і н і страти в н ої 
послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 
запитувані відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа (право 
на отримання надано громадянам (довідки про наявність 
та розмір земельної частки (паю) -  для подання 
уповноваженим представником сім’ї до місцевої 
державної адміністрації або до виконавчого комітету 
сільської, селищної ради заяви про надання державної 
с о ш а я ь н ої д о п о м о г п).
3. 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)

14. Результат надання Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)



адміністративної послуги або повідомлення про відмову у наданні відомосте!! а 
Державного земельного кадастре

15. •

>

Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання діміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 
заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника за бажанням заявника видається також у ([юрмі 
електронного документа засобами телекомунікаційного 
зв'язку.

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



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі 
довідки про наявність та розмір 
земельної частки (паю)

І О о Н М  ЧІ Н Ч Л І О Н д Ж С І Ь і  Н . і Д Д Н а ї И  ВІДОМОСТІ

і  Д с р / К а н н о ї  ч  к ч е  і ь н о ю  к а д а с т р у )

! нрі шпіце. власне ім 'я, по батькові та (наявності) 
ф ізично ї особи

найменування ю ридичної особи)

(податковий номер.'серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання

відмовилася від прийняття номера) 

фчд \>\ и и ь ч с - к н  а, т о  п о свід ч ує  особу.

і а -не. ь \  .'чЯ 11 заявок»

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

документа., що поеві 1 1 \< повноваження діяти 

від імен і особі и)

(місце проживання фізичної особи 

місцешвходження юридичної особи)
-4

\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: і...... межі державного кордону України
З землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
У обмеження у використанні земель 
і 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 
виниклі) після 1 січня 2013 р.
і  видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки



□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ виколю вання 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 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 
землеустро ю/суб ’ екта о ціно ч ної 
діяльності відповідно до статті 6 
Закону України “Про оцінку 
земель” ;

нотаріуса

Прізвище, власне ім’я, по батькові за (наявності) 
фізичної особи / найменування юридичної особи

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

Місце проживання фізичної особи / 
місцезнаходження юридичної слюби

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

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:

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

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

Інформацію про стан формування витягу/довідкн/викопіювання/ засвідченої копії 
прошу надати:
□ у паперовій формі

?
П в електронній формі на адресу:_________  _
□ в іншій формі ________  ___________

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви_______________
Підпис заявника_____________________ _________ __ _______ __________

Прізвище, власне ім'я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного
земельного кадастру________________

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

, ________________ к а д а с т р у ___________________________
Дата подання заяви _______________  _______________________________________

МП



ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  КАРТКА А Д М ІН ІС ТРА ТИ В Н О Ї ПОСЛУГИ 
В И Д А Ч А  ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ 
ВІДОМОСТЕЙ ПРО О Д Е Р Ж А Н Н Я  У ВЛАСНІСТЬ З ЕМЕЛЬНОЇ Д ІЛ Я Н К И  У М ЕЖ АХ 

Н О Р М  БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ В И Д О М  ї ї  ЦІЛЬОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ)

( н а з в а  адміністративної п о с л у г и )

Г оловне управління Д ерж геокадастру у Сум ській області 
Відділ № 1 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у

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

Сумській област і
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 Романському районі Головного управління Держгеокадастру у

Сумській області
Відділ № 1 Управління в Романському 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 областіО*
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 област і
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 
( н а й м е н у в а н н я  суб'єкта палання послузі)

Інформація про центр палання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№
Найменування центру 

надання
Місие мі ах«ксжсіши, 

тедефон/факс (довідки), адреса
Інформація щодо режиму роботи 

Центру надання адміністративних

ВШ ЗО С2 2С

п о з



адміністративної послуги, в
якому

здійснюється 
обел у гову в а шш суб’єк і а

ЗВерИСНІЇЯ

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

послуг

1.

#

Віддвз «Центр з надання 
адміністративних послуга 

в икої і а вч о го ко м і тету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9- і 2-95; 
Ьііоріііуа-епаобг/шкґ.пец 

ЬНр’./їЬіІоріІІуа-тоегіа gtiy.ua

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

1.2.

Відділ "Центр надання 
адм іні етра ти в них поел у і 1' 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл.. 
Б і л о п і л ь с ь к и й  р-н, 

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

спар тукоіаіvkatoHikr.net

І Іонсді.ток: 8 :1 5 - 1 7:1 5, 
Вівторок; 8 00-20:00; 

Середа-Че гвер 8:15-17:15; 
П ’ я т н и ц я : 8:00-1 6:00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Буринської міської ради

41700, Сумська обл., м. Буринь, 
вул.. Д.Бпшого, б; 

(05454) 2-224)7; 
enanburvn.nidato-Tikr.net; 

1Шр.7/Ініг\о-тіькгасІа. siov.ua

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

П'ятниця: 8:00-1 6:00; 
Субота: 8:00-13:30

1.4.

Центр надання 
адм ш і етр аті і ш і и х послуг 

виконавчого компоту 
Кириківеької селищної ради

42830, Сумська обл..
Вел її коїте арі неькі їй р-н.

смт. Кириктка. в у л . Широка, 12; 
0955650026;

* ksr.576rukr.ncH

Понеділок: 8:00-17:00; 
Вівторок: 8:00-1 7:00; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер- 8:00-ГОЮ; 

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Веяикописарівської селищної 
ради

42800, Сумська обл.. 
смт. Велика Писаршка, 
вул. Ненадежность 9-А;

(05457)5-13-69
спар.упуяапукай/.икг.печ

а Ііип;//vnsr.siov.ua

ІІоііедідок - 11'ятниця: 
8:00 -  17:00.

1.6.
Центр надання 

а дмі ні страти вних пос л уі ■ 
Глухівської міської ради

41400,Сумська-обл.. м. Г ' л у х і в , 

вул. Кнпю-Московська, <8; 

(05444)7-04-40:
Нпап silto4ikr.net;

Бир:.7 БІ ukluv-rada.uov.ua/tsnар

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

П'ятштя-Субота: 8 :0 0 - 16:00.

1.7.
Центр надання 

а дміні страти вних пос л у г 
Есманьської селищної ради

4 1400,Суми,ка обліг 
Шосікинеькпп р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 43; 

(05444)61-2-86; 
ент ап спа рбя икг. п еі;

Понеділок - Середа: 8 :0 0 - 17:15; 
Четвер: 8:00-20:00; 

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.



&

j 1.8.
Центр надання 

адмініетрати вни х посл уг 
Березшської сільської ради

41436, Сумська обл., Глухівськігй 
р-н., с. Слоут, вул. Шкільна, б. 16; 

(05444) 3-13-37 
спар berezn otafoHikr.iici 

https;//bcrezi vska-gromada, yov.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, Н;

(05447) 6-33-19; 
епап konotopCHiki'.ne!: 

lmir//nula.konotop.oru index php ho

1 Іопелілок: 8:00 -  1 5:00; 
Вівторок: 8:00 -  19:00; 
Середа: 8:00 - 1 54)0; 
Четвер: 8:00 - 20:00: 

П'ятниця - Субот. 8:00 15 00.
те/2014-12-25-08-14-09

1j
!і
І

! ї л о .

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищної 

' ради

41656, Сумська обл.. 
Конотопський р-и. с. Сім’яшвка.

пул. Центральна, 64; 
(05447) 52-1 -61); 067-194-16-94 

dubovyyovkufa; ukr.net: 
https:// dubovyzivska.rada.today

1 Іоиеділок ~ Четвер: 8.00 - 16.00; 
П'ятниця: 8:00-20:00

l . i i .

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг щ 
Попівської сільської ради

41627, Сумська обл.. 
Конотопський р-п, с. Иопшка, 

вул. Миру, 1; 
0983877090

popivkaradafa-gmail.eoni

Понеділок - Середа. 8 0 0  - 17 15: 
Четвер : 8.00 - 20.00; 
П'ятниця: 8:00-16:00

1.12.

Центр надання 
адм і і п страти в і шх посл уз ■ 

Краснопільеької селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
смт. Краеноиід.тя, 

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

с n а р. k r s щ )/п • u kr. n е t; 
hUi)://rada.konotop.ora/index.i>hp/ho

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 17.00; 
1Гятниця: 8.00-16.00; 
Субота: 8.00-14.00.

me.-2014-12-25-08-14-09

1.13.
Центр надання 

адм і і п стра ти іших і юсл у г 
Миропільської сільської ради

424 10, Сумська обл.. 
КраеіюшльеькиП п-н.. 

с. Мирі пьі .я а\ і і " м м  23; 
(0: 12  ̂ 12 і 1 Ш С , Р  ч5; 

m ’opi.s. .v а  О., д 
https і . op 'b ,. а оч; , у; сліп 

і ' ,
adm- .s і m\> si _ 1 m-32- 

2 '-  _ 2о

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 17.1 5; 
П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адм і і з.і страті т  з шх пос л уг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

41300 s о т .......... о о  і м У,, іевець,
В’ ] 1 р'.ПІСІІДнчОІ о  1 !

(Up453)9-90-nl;
krolradafi/nkr.nct;

1 Іоиеділок: 8:00 -17:15; 
Вівторок:8:00 -17:15; 
Середа:8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 1 7:15;



ht t о: / / w\vw. kr ol e vet s - 
miskrada.gov.via /index.php/tsentr- 

nadaraiva-admin/389-tsnap

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

1.15.

>

Відділ адміністративних 
послус.управління «Центр 
надання адміністративних, 

послуг» виконавчого комі тету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
м. Лебедин, вул. Тараса 

Шевченка, 26; 
(05445) 2-19-26;

I е bed vn - a d m і n (а ukr.net; 
http: /Л ebed vn r a da. н о v. па

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

П’ятншія:8.00 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  15:00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

42500, Сумська обл.. 
c m t . Липова Долина, 
вул. Полтавська. 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
спар.Idol (дЛікг.псП; 

http://ldol-gri>mada.gov.ua

Понеділок: 9:00 -16:00; 
Вівторок:9:00 -1 6:30; 
Середа. 9:00 - 16:30; 
Четвер: 9:00 - 20:00; 

П’ятниця: 9:00 - 1 6:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

виконавчого комітет}' 
Синівської сільської ради

42533. Сумська обл.,
Роменсі.кий район, 

е. Синіика, 
вул. Миру; 1;

’ 5-74-11;
sum vka. сп apfdkikr. п еі; 

http://svnivska-aTomada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -17:00; 
Вівторок:8:00 -1 7:00; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 17:00; 

П’ятниця: 8:00 - 17:00.
•4

1.18.

Відділ «Центр надання 
адм і ні страти в н их поел у і » 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл.,
4  Романський район.

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

vilshcnaDf54jkr.net; 
https://vilslianska-gromada.gov.im

Понеділок - Четвер: 8:00 -17:15; 
П’ятниця: 84)0 - 16:00.

1.19.

Центр падання 
адміністративних п о с л у г  

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr. сп a p/d/sm, gov на; 
http: //nedrvga iliv.n etlr-rr .ora.ua Спар/

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

П’ятниця: 8 :0 0 - 16:00,

1.20.
Відділ «Центр надання , 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

42722, Сумська обл., Охгирсі.кнй 
р-н, ом і 11упахівка. 

вул. Во:швижснеька{ 53 
(05446) 9-02-87; 

сп а р- сії upah fatukr, п ct

Понеділок - П'ятниця: 8 :0 0 - 17:00.

1.21.
Центр надання 

адміні стратив них посл уг 
Охтирської міської ради

42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Ікпалежноеп. 5т 

(05446) 4-15-15, 0666692039; 
admincentr okhfvrkaC uki.aci; 

http://wvw.omvk.sni.iia/conlcnl/secti, 
оп/32/235/

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8.4)0 -  20:00; 

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

Субота: 8 :0 0 - 16:00.

82/0/13-21 в ід  3 0 .0 9 .2 0 2 1

І і» ill НІШІ!! і !

http://ldol-gri%3emada.gov.ua
http://svnivska-aTomada.gov.ua
https://vilslianska-gromada.gov.im
http://wvw.omvk.sni.iia/conlcnl/secti


1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
а параду Чернеччинеькі>ї 

сільської ради

42760, Сумської обл., Охтирського 
р-н, с. Черпсчмина. пул. 

Готеляка, 2;
(05446)4 18 ОН; 

с h е пі -с а а і/ш її kv. п с і

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

П ’ ятниця: 8-00 -  16-00.

1 .23 .

1 . 2 4 .

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

в и кона в ч or о ко мітету 
1 Путивльської міської ради

41500, Сумська обл., м. Путивль, 
вул. 1 Іершотравнева, 84; 

-380500337143;
c n a p - p u i i y l / C u k r . n e t

Понеділок: 8 :00- 17:15; 
Вівторок: 8:00 -  17:1 5; 
Середа: 8:00 -  20:00; 
Чеімер: 8:00 - 17:15;

1 Гятшшя: 8:00 - 16:00.

Відділ «Центр падання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

41530. Сумська обл.
1 Іупшльеький р-н, 
с. Нова Слобола. 

вул, 1 Іершотравнева, 3;
(05442) 5 45 20; 

спай nsloboda@tikr.net; 
https://novoslobidska- 

aroinacla.gov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 16:00.

Центр падання
1.25. адміністративних послуг 

•* міста Ромни

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Соборна, 1 3, 7 І;

" (05448) 5-29-15; 
reesln.ci.Tomnv-vk.gov.ua, 

http://TOrnnv.oso-ua.iri Го. ,.,ch=2&i1 
=/.avnvai

Понеділок: 8:00 - 17:00; 
Вівторок: 8:00 -  20:00; 
Середа: 8:00 -  1 7:00; 
Четвер: 8:00 -  17:00; 

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 
Субота: 8 :00- 15:00.

Центр надання 
а дм і і п страти в них і юсі і у і • 

1.26. Андріяшівеької сільської ради 
Романського району Сумське# 

області

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

(05448) 9-34-30: 
аікіп vtishivka.rsw-ukr.nei;

httoC/aiutnyasIm ska-gTOmada.gPv.ua

І Іонеуц.ток: 84)0 -  17:1 5; 
Вівторок: 8:00 -  17: ід; 
Середа. 8:00 -  1 7.1 5; 
Четвер: 8:00 -1 7  15. 

П'ятниця: 8 :00- 16:00

1.27 . Виїли «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Вудської міської 

ради

41000, Сумська область, 
м. С е р е д и п а - В у д а .  

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

sbuda gorsovet (a: gma і 1. com ; 
https://sbniiskrada.gov. ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00- 17:15.

1 .28 .
Відділ «Центр надання 

а дм і ні стр а ти ш і их пос л у г» 
виконавчого комітету Зноб- 

Новгородської селищної ради

41022, Сумська області,. Середипо- 
Вулеькіш р-н. 

смт. Зноб-І Іоні ородськ 
R\ 1 70 р о к и  1 IcjVM я 11 9 

І »4 с о  У5 ” 1 
О-П'ї 12- У і1 Чі.лі • и і

Понеділок: 8:00 - 16:15; 
Вівторок: 8 :0 0 - 20:00: 

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 16:15.
/ІІІІ iddil-z-

Сектор «Територіальний
підрозділ в іїд іл у  «Центр 

1.29. надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степашвської селищної ради»

1Ш 09тоГ С у м и , вул. Іллшеька, 97; 
(0542) 663-559; 

srda.cn а рсУ sm.gov.ua; 
http://sumv.sm.gov.ua/inilex.php/iik/ 

DiTontctrrcgional-komiici

ІІонсділок-Серсда: 9 :0 0 - 17:15; 
Четвер: 9:00 -  20:00; 

П'ятниця: 9:00 -  16:1 5.

mailto:nsloboda@tikr.net
https://novoslobidska-aroinacla.gov.ua
https://novoslobidska-aroinacla.gov.ua
http://TOrnnv.oso-ua.iri_%d0%93%d0%be._,.,ch=2&i1
https://sbniiskrada.gov._ua
http://sumv.sm.gov.ua/inilex.php/iik/


1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnaDfffismr.aov.ua ; 
http://cnap.eov.ua/

Понеділок, Середа: 8 :0 0 - 17:15; 
Вівторок, Четвер: 8:00 -20:00; 

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

1.31.

Відділ «Центр надання 
адм і йґстрати в них посл у г» 

виконавчого комітету * 
Боромлянської сільської ради

42621, Сумська область, 
Троетянецький район, е. Воромля, 

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар Боготіva/Aukrлісі; 
http://bilo7,irska.siromada.ora.iia/cnap

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 17.00;
, Середа: 8:00 -  20:00 

Четвер - П ’ятниця: : 8,00 - 17.00.

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

1.32.
Відділ цен тр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
м. Гроегяііеіи,, в у л . Миру. 6; 

(05458) 6-62-90, 
trost-cmmOr ukr.net; 

wvw.trostyanets-inisk.rada. eov.ua

Понеднюк-Вівторок: 8 :0 0 - 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»

41 100, Сумська обл.. м. Шостка, 
вул. Горького. 14а;

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

sh st. mr-еші pf/rsm. aov.ua ; 
hftp://shostka-

rada.eov.ua/aoveniment/deDartament

Вівторок-Четвер: 9 :0 0 - 16:00; 
П’ятниця: 8:30 -  15:30; 
Субота: 8:30 -  15:30.

s/ceiitr naclannva adni n stratіvmh
poslua ni sta shostkal"

Нормативні акт», якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України п Земельний кодекс України, Закон України «Про 
Державний земельний кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів 
України

ї

Пункти 198,, 199 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”

é. Акти центральних органів 
виконавчої влади

7.
Акти місцевих органів 
виконав чої влад и/орга н і в 
місцевого самоврядування

.

Умови отримання алмініст|жтивиої послуги

8. Підстава для одержання Заява про надання відомостей а Державного земельного 
адміністративної послуги кадастру

http://cnap.eov.ua/
http://bilo7,irska.siromada.ora.iia/cnap
ftp://shostka-


9.

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

1. Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2012 р. № 1051
(форма заяви додається)*
2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)

10.

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з доданими документами 
подасться заявником або уповноваженою ним особою 
особисто або надсилається рекомендованим листом і 
описом вкладення та повідомленням про вручення або в 
електронній ((юрмі надсилається через Публічну 
кадастрову карту або з використанням Єдиного 

, державного вебпорталу електронних послуг, у тому 
числі через вебсторінку Дсржгеокадастру, що 
забезпечує формування та подання заяви.

11.
Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

12. Строк надання 
а дм і н і страти в н ої \ і оед у г 1і

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної 
заяви у структурномі підрозділі І оловного управління 
Дсржгеокадастру у Сумській області

13.

•*г

Перелік підстав для відмови у 
• наданні адміністративної 
послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 
запитувані відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа (право 
на отримання надано громадянам).
3. 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 
((юрмі)

. 14.

і

Результат надання 
а д м і н і стр а ти в н ої п ос л уг и

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

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

! и і ю к і  центром надання адмшісіратншшх п о с т  
„ ,і ,иіік\ (уповноваженій особі іаявника), або 
па м і ,д юя поштою на адресу, вказану заявником у
..ЯВІ

5 разі по іання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника за бажанням заявника видається також у ([юрмі

' , ' О • п 7'
с  < к

»: і. ; !



електронного документа засобами телекомунікаційного 
зв'язку.

16.
>

Примітка
* Форм а заяви про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру наведена у додатку до 
Інформаційної картки адміністративної послуги

-і

32*С '13-21 від ЗС 09 2021
Г * ' ■' 11 |М?І |!



Додаток
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 цільового
при зн ачення(ви ко р и ста н н я )

і о,,і -ли у ю иіс л;'н . ,іо би п>мші ’д ию явію с і і)
ф ізичної особи

найменування ю ридичної особи)

, !'  П і ,  ДОНИ НО\и;> V. ріЬ Н м  1-Р ПСЮНиріД

Ф Д'іь. : ... >* Яли Черс IV • Ні, , Н.р̂ аОІІ.ьПО

.Я . ч' .  В! і Н Ю І Ю ,і  П р и , ' И Я ■ п Н о м е р а  '

(рч.КН. ,Н І И ДОК\ МСН . О Чи'  ! 1 ОСВІДЧ УО ОСООУ,

іна іь.і д< 

док\ ме

сі і і а.  і ю м е р  і а с е р і я .  . ип а види  ч и .  і а

ш о н о с т д ч ч т  і д м н т ц я і ж с ш і я  дія  из 

ч
від імені особи)

і.МІс'Д- ТРМ/ГДЇЦД їдь б: ПІЧНОЇ о с о б и  

Ой М«.р K i . i l  , аь . ІО ! О . С їй!  1111 '< ,

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

и  витяг з Державного 
земельного кадастру

у

про: У межі державного кордону України
землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці
У обмеження у використанні земель 
У земельну ділянку з:

У 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 ] січня 2013 р.
г  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 (плаву);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
□ витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
Ш  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 “ГІро оцінку 
земель”;

нотаріуса

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



Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об’єкт Державного земельного 
кадастру, стосовно якого запгітуються 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:

П копія документа, що посвідчує 
особу;
іІІІ 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 
наб>вача права на земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державного земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування внтягу/довідкн.'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 заявника ___________ _

,, Прізвище, власне ім’я, по батькові за
(наявності) особи, уповноваженої, 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру_______________

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

Дата подання заяви



ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  КА РТКА  А Д М ІН ІС Т РА Т И В Н О Ї П О С Л У ГИ  
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМ ЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 
ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ. БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНІ 

ЗАКОНАМИ ТА ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО ДО НИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ 
АКТАМИ. МІСТОБУДІВНОЮ  ДОКУМЕНТАЦІЄЮ . З ВИДАЧЕЮ  ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)
Головне управління Дсржі сокадаору у С у м с ь к і й  област і 

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр падання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуги, в 
якому

здійснюється 
обслуговування суб'єкта 

звернення

.Місце зна ходже шш, 
телсфон/фаісс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сант 
Центр)’ надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
робот и Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Сектор «Територіальний
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

40009. м. Суми. вул. Індійська. 97/ 
(0542) 663-559/ 

ягііа .спагА/'дт. ц,о\з на, 
1іПр://зітп'..зт.аоу.ііа/т9ех.р1п> ик/ 

о попіеіРгедюнаІ-котиеі

І Іонеділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00;
І Гятниия: 9:00 -  16:1 5.

1.2.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м.?Суми Сумської міської 

ради

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

спарАятг. 8 0 v.ua; 
Ьнр://епар.2 ov.ua/

Понеділок, Середа: 8 :00- 
17:15;

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

-4

Нормативні акти, якими рсгламеїпусгьси начатій  адміністря гивної послуги
ЯГ

4. Закони України Статті 28. 32 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»

5, Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 104, 105 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінет) 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

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної 
послуги

Заява про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру

82/0/1301 від  30.09.2021



9.
Вичерпний перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

%

1. Заява про внесення відомостей (змін до них) 
до Державного земельного кадастру за формою, 
встановленою Порядком ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. 
№ 1051 (форма заяви додається)*.
2. Документація із землеустрою документація із 

землеустрою, яка згідно-з пунктом 102 Порядку 
ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 № 1051, є підставою для 
внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про такі обмеження, а саме: схеми 
землеустрою і техніко-скономічних обгрунтувань 
використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць; комплексні плани 
просторового розвитку території! територіальних 
громад, генеральні плани населених пунктів, 
детальні плани територій; проекти землеустрою 
щодо організації і встановлення меж території! 
природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, оздоровчого, 
р е кр еа ц і і і н о го, і ст ор 11 к о - к у л ьт ур н о г о, 
лісогосподарського призначення, земель полного  
фонде та водоохоронних зон. обмежень у 
використанні земель та їх режимоутвортоючнх 
об’єктів; проекти землеустрою, що забезпечують 
еколого-економлчнс обгрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь; проекти землеустрою щодо 
відведення земельних « ділянок; технічна 
документація із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості); інша документація із землеустрою 
відповідно до статті 25 Закону України "Про 
землеустрій"; доіювір; рішення суду,
3. Електронний документ.
4. Документ, який підтверджує повноваження діяти 
від імені заявника (у разі подання заяви 
уповноваженою заявником особою)

10.

у

Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адмі ністрати в ної п осл у і и

Заява у паперовій формі разом з документацією із 
землеустрою або оцінки земель, електронним 
документом та іншими документами, подається 
заявником особисто або надсилається 
рекомендованим листом з описом вкладення та 
повідомленням про вручення, а гаяна в електронній 
формі надсилається засобами телекомунікаиіиного 
зв’язку з використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, у тому числі через 
окрему офіційну всб-сторінку Держгеокадастру, 
т о  забезпечує формування та подання заяви.

ж-

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Безоплатно

З <1 ЗЄІІІІ.М І 1 II) і



12. Строк надання адміністративної послуги
14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській 
області

13.

>

Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника, відповідних заяви, за встановленою 
формою, документації із землеустрою у паперовій 
та електронній формі, електронного документа) 
та/або не відповідають вимогам, встановленим 
законом (заява не відповідає встановленій формі, із 
заявою про внесення 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 каластру

15. Способи отримання відповіді (результату)

Видається центром надання адміністративних 
послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), 
або надсилається поштою на адресу, вказану 
заявником у заяві,
У разі подання заяви в електронній формі за 
власним кваліфікованим електронним підписом 
(печаткою) заявника за бажанням заявника 
видається також у формі електронного документа 
засобами телекомунікаційного зв'язку.

16. Примітка

* Форма заяви про внесення відомостей (змін до 
них) ло Державного земельного кадастру наведено 
у . додатку ло Інформаційної картки 
а д м і н і ст р а т и в 11 ої п о с л у г и

с? О 13-/1 від ЗО,05.2021



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги внесення до 
Державного земельного кадастру 
відомостей про обмеження у використанні 
земель, безпосередньо встановлені 
законами та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, 
містобудівною документацією, з видачею 
витягу

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадаетр або найменування його

територіального органу)

(прншпце, власне ім'я, но батькові (за наявності) фізичної особи /

найменування юридичної особи)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків / 
серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи,

яка через свої релігійні переконання відмовилася 
піл  п р и й н я т і  я номера)

(реквізити документа, т о  посшлчуі особу.

яка звернулася із заявою

(назва документа, номер та серія 1 ;ц паянноег,), лак, видачі),
т а ______________

документа, що посвідчу< іювнова.кення дія І И Ш 1 імені ОеООІі)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(контактний номер телефону)

У 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:

О б’єкт Державного земельного кадастру, € державний кордон України; 
щодо якого вносяться відомості;

€ землі в межах території адміністративно- 
територіальної одиниці;

0  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;

€ рішення Держгеокадастру про внесення відомостей (змін до них) про державний кордон 
України до Державного земельного кадастру;

€ документи щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України;

€ електронний документ; 4

€ 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;

€ документи, що підтверджують погодження з органом виконавчої влади, органом місцевого 
самоврядування, фізичною, юридичною особою зміни цільового призначення земельної 
ділянки у разі обов’язкового ^погодження такої документації відповідно до законодавства 
та/або забезпечення виконання зобов’язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, 
лісогосподарського виробництва, у вигляді гарантії у разі обов’язкового відшкодування 
таких втрат відповідно до законодавства.

о У разі застосування норм статті 121 Земельного кодексу України в квадраті ставиться 
символ “V”.

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

€ у паперовій формі

€ в електронній формі на адресу: ____________________________________________________



Підпис заявника

МП (за наявності)

Дата подання заяви 

МП

Службова інформація

Реєстраційний номер заяви

Прізвище, власне ім'я, 
по батькові (за наявності) 
Д ерж а в н о го кад а стро во го 

реєстратора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора

*Не застосовується у випадку, передбаченому пунктом 121і Порядку ведення Державного земельного кадастру

82/0/13-21 від 30.09.2021



звернення

1.

Відділ «Центр з надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого ком ітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95;
Ьі 1 оо 111 va -с n а р (a u kr. n et; 

http:/ bilonillva-mena.aov.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., 
Білопільський р-н, 

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

спар mvkoIaivkaicntkr.net

1 Іонеділок: 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

41 "00 С г мська об і м Ьуринь, 
в\ і Ц Б< дінь о о 

(05 15 1) 2-22-0", 
спарілп .н rada н uk: net; 

http- huun-mnkivda jovaia

І Іонеділок: <8:00-1 7:15; 
Вівторок: 8:00-17:15; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8:00-17:15; 

П'ятниця: 8:00-16:00; 
Субота: 84)0-13:30

1.4.

Центр надання 
тщм і ні с' гр а ти в пихи ос л у ї ■ 

в и кон а в ч ого ком ітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Великописарівськиіі р-н, 

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

ksr.576c6ukr.net

І Іонеділок: 8:00-1 7:00. 
Вівторок: 8:00-1 7:00; 
Середа: 8:00-20:00; 
Четвер: 8:00-17:00; 

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Всликогшеарівеької селищної 
ради

42800. Сумська обл., 
смт. Велика 1 Іпсарівка, 
вул. І Іеталежнос п, 9-А;

(05457)5-13-69 
cnap.vpvsarivkafd • ukr.net 

http;//vpsr.pov.ua

1 Іонеділок - 1 ['ятніщя:
8:00- 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівеької міської ради

41400,Сомська обл . м. Глухії), 
вул. Кисво-Москонсі.ка, 8; 

(05444)7-04-40;
Snap alamikr.net; 

http://hliikhiv-rada.eov. їмdsnap

1 Іонеділок: 8:00 - 17:1 5;
Ні в юрок: 8:00 1 А 1 А 
Середа: 8:00 - 20:00, 
Четвер: 8:00 - 17:15; 

П’яттшця-Субота: 8 :0 0 - 16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг

Есманьської селищної ради

+ 14ол У мп.к. .«і 1 
Щ о  І К1111 ч. .1 (І. р~ і і і ух і в, 

в\ і Кіь .о \1осч і wi.k.i, 43; 
дп 11 Ц> 1 2 А, 

емпап tir. р ' i n  "Є,;

Понеділок - Середа: 8:00 — 
17:15;

Четвер: 8:00-20:00; 
П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

http://hliikhiv-rada.eov


Центр надання
1.8. адміністративних послуг 

Березівської сільської ради

41436, Сумська обл., Глухівський 
р-н., е. Сдоуг, вуя. Шкільна, б. 16;

(05444) 3-13-37 
спар Ьегега оіе.дтцкг.пеї 

ІіНряуУЬегеді vska-gromada.gov. на/

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

Центр надання
1 .9 . адміністративних послуг

Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konotopf» ukr.net; 

http://racla. коію1о;тоімлт1сх.рІі[т1ю 
т е /2 0 14-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8:00 -  1 9:00; 
Середа: 8:00 -  154)0; 
Четвер: 8:00 -  20:00; 

П'ятниця - Субота: 8 :0 0 - 15:00.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

1.10. виконавчого комітету
Дубов’язівської селищної 

ради

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

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

dubovxy.ovkafrnikr.nel; 
https:// dubovyy.ivska.rada.today

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00

1. 11.

Відділ-Цептр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

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

вул. Миру, 1 ; 
0983877090

popivkaradafo/gmaiLcom

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17.15;

Чет вер : 8.00 - 20.00; 
П’ятниця: 8:00-16:00

1 .12 .

Центр надання 
адміністративних іюелуг

Краснотльеької селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
смт. Краснопілля, 

в ул. Мез єні в с ька. ' 2;
(0542)7-11-90. (0542)7-13-06; 

спар. krsnpwTikr. net; 
lutp:.'/racla, konoiop.org. index, pli

inc/2014-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

Центр надання
1 .1 3 . адміністративних послуг

Миропільської сільської ради

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

е. Мироінл.ія, вул. Сумська, 23; 
(0542)7-42-1 1 ,"(0542)7-4.3-85;

iiiiropilska.sriPTikr.net;
Ітрьз/ТііуторіІ.чса-дгопіаба.цру.щ

Уїсібіі-еепіг-шкіаппуа-

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

administratîvnih -poslua-10-35-32- 
28-12-2017/

1 .1 4 .

Цент р надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

(05453)9-50-61: 
krolratlüjd.ukT-uci;

’* http: // ww w. k m І е vo t s -
miskrada.gov.ua /index.plip/tsentr- 

nadannva-admin/389-tsnap

Понеділок: 8:00 -17:15; 
Втторок:8:00 -17:15; 
Середа:8:()0 - 20:00; 
Четвер: 8:00- 17:15; 

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

http://racla._%d0%ba%d0%be%d1%96%d1%8e1%d0%be;%d1%82%d0%be%d1%96%d0%bc%d0%bb%d1%82


1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління <4 [єн ір 
падання адміністративний 

послуг» виконавчого комітету 
Лебєдинської міської ради

42200, Сумська область, 
м. Лебедин, вул. Тараса 

Шевченка. 26; 
(05445 У2-19-26; 

lebedvn-ailmm (WTikr.net; 
http:; lebedvnrada. aov. ua

Понеділок: 8:00 -17:15; 
Вівторок:8:0() -20:00; 
Середа: 8:00 - 17:15; 
Четвер: 8:00 - 1 7: 1 5;

І Гятниня:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 -  15:00

1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

■42500, Сумська об. і., 
смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

ІШ Е Л ійІж ш ш іІсж їліа

1 Іонеділок: 9:00 -16:00; 
В і вто р о к: 9:00 -16:3 0; 
Середа: 9:00 - 16:30, 
Четвер: 9:00 - 20:00; 

П’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послу*'» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533. Сумська об.ч.. 
Романський район, 

с. Синівка,
вул. Миру. 1 ;

’ 5-74-11:
sunivka.ciiapfff4ikr.nct; 

hupaï/svnivska-tiromada.üov на

Понеділок: 8:00 -17:00; 
Вівіорок:8:00 -17:00; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 1 7:00;

1 Гятпипя: 8:00 - 1 84)0.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

у

42127, Сумська обл., 
Ромспськнй район, 

с. Вільшана,
вул. Київський шлях, 1а; 
(05455)5-63-79, 5-61-11; 

vil shen an(ff)ukr. net ; 
https://vilshanska-aromada.oov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
‘ 17:15;

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівеької селі іншої 
ради

42000, Сумська обл.. 
смт. 1 ІедригшТнв, 
в у ї  Сумська Р- 
і їв  '  ?і ц

dl ч p m ,
http l.cOnau UC« ^_-,,,Ua,cmip,;

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8:00 -  20:00; 
П'ятниця: 8:00- 16:0(1.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

42T 2 L\4u>iui«»4i t )\ і іухький 
p i, v4 ; і Ч a «s a 

B , 1 1k . mm .
ДС î (і,і 4 iC ч"

Mil , , , 1 '

Попелі.юк - 1 Гяіниця. 8:00 
17:00.

1.21.
Центр надання 

адм і ні стратив них п осл ут
Охтирської міської ради

42 00 L m t u . k d o ô t ,  і Охтирка,
I I Ida ІЙкНіУ [’ «

(Ils { y.) 1 1 « ! s (a (« ( v2(O0; 
«unie !, < i_ ik; 

htir .4 » o", „ -M .. , sccli

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

Середа-Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 
П'ятниця: 8:00 -  1 6:00: 

Субота: 8:00 -  16:00.

1.22.

Відділ "Цент}) надання
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччипської 

сільської ради

42~60 s. умеько ї об i Ox i i ip u .Ko ro  

p u t  Черне- Ч.Ріа B . і 
1 ■ m IKK.,

(05446) 4 18 08.

Понеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15;

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

https://vilshanska-aromada.oov.ua


1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітет у 
Цугавльської міської ради

41500, Сумська обл.. м. Путивль, 
вуд. Першотравневі!, 84; 

+380500337143; 
cnap-pulivl@ukr.net

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської СІЛЬСЬКОЇ 

ради»

41530, Сумська обл.. 
Путивльським р-іі. 
е. Попа Слобода, 

пул. Перщотраішева, 3;
(05442) 5 45 20; 

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

gromada.gov. на

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

Центр надання
1.25. адміністративних послуг

міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reesttferomuy-vk.gov.па; 

http:-'7romnv-osp-ua.inlo/'.)ch=2&ll 
=y.avnvat

Понеділок: 8:00 -  17:00; 
Вівторок: 8:00 -  20:00; 
Середа: 8:00 -  17:00; 
Четвер: 8:00 -  1 7:00; 

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00; 
Субота: 8 :0 0 - 15:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської

ооласті

42000, Сумська обл.. м. 1’о.мші, 
Бульвар Свободи, 8;

(05448) 9-34-36, 
a n dr і yu s h і vk а. rs@ и kr. n c t; - 

http://andriyashivska-gromada.gov.ua

1 Іопеділок: 8:00 -  17:15, 
Вівторок: 8:00 -  17:15; 
Середа: 8:00 -  17:15; 
Четвер: 8 :0 0 - 17:15; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

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

ради

41000, Сумська область, 
м. Серсдина-Буда, 

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

sbuda gorso vetfi/gma 11. com; 
htlps://sbniiskrada. gov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання у 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська облас ть, Середило- 
Будеький р-н, 

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

096 762 95 74;
043912796/ mail, gov.ua: 

httpsC-y.ii-olg-gov-un/viddil-z- 
jundichn ili-pitan-ta-dcr/havnoi- 
reestracii-1 5-26-34-30-10-2017/

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 
Степашвської селищної ради»

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

угсПллцщЦЦіггаот 
http:/, sumv. sni. gov, uarmdex. ph p/u k/ 

priori tel i/regiona I-komi let

Понеділок-Середа: 9:00 ■ 
17:15;

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

Управління Центр надання 
1.30, адміністративних послуг у 

м. Суми Сумської міської

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

спа pfersmr. gov, на;

Понеділок, Середа: 8 :00- 
17:15;

Вівторок, Четвер: 8:00 -20:00;

п / ї  )о-«і ВІД ЗО 0.'

mailto:chcrn-cnap@iikr.net
mailto:nsloboda@ukr.net
http://andriyashivska-gromada.gov.ua


ради http: дтіар.sov.ua' П'ятниця: 8:00 -16:00; 
Субота: 8:00 -14:00.

1.31.

Відділ «Центр надання 
ад мп истратив» их пос: і у і » 

виконавчого комітету 
Боромнянської сільської ради

42621, Сумська облас і ь. 
Тросїянецькиіі район, с. Ьоромля. 

вул. Сумська, Н);
(05458)58257; 

спар boromlvafr ukr not; 
liltpa ■■'1піо/лі'кка.цгоішкїа.опіліа;сішр

Понеділок - Вівторок: 800 - 
17 00;

Середа. 8:00 - 20.00 
Че тер  - 11 ’я і ішпя X 00 

17 00
-09-00-26-26- lu-2u і 6-

1.32. .
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

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

(05458) 6-62-90; 
trost-cnapfrrukr.net; 

mvw.lrostvanets-miskrada.sov.ua

Понеділок-Вів горок: 8:00 -  
17:15;

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

П'ятниця: 8 :0 0 - 16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адмшістратишіих послу)' 
міста Шостка»

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

(05449) 7-47-77.
(05449) 7-09-01

shst lia -спарл/ ЧИ а(а. 11а Вівторок-Четвер: 9 :0 0 - 16:00; 
П'ятниця: 8:50 - 15 30; 
Субота: 8:30 -  І 5 30.

2ідкііШ2_Мта:1. ід з, ю

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Статті 21, 24 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

5.

<«С

Акти Кабінету Міністрів У крайні

Пункти 118, 121. 122 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 105 1 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
а дм ін і стратив н и х п ослуг»

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади г

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

І. Заява про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру за ([юрмою,



адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

>

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. Документація із землеустрою; яка є підставою для 
внесення відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку у паперовій або 
електронній формі відповідно до вимог Закону України 
«Про землеустрій»
4. Електронний документ, що містить в і д о м о с т і  про 
результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню 
до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог 
Закону України «Про Державний земельний кадастр»

10.

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

Заява- у паперовій формі разом з документацією із 
землеустрою або оцінки земель, електронним документом 
та іншими документами, полається заявником особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення 
та повідомленням про вручення, а заява в електронній 
([юрмі надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку 
з використанням Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, у тому числі через окрему офіційну 
всб-сторшку Держгсокадастру. що забезпечує формування 
та подання заяви.

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
структурному підрозділі Головного управління 
Держгсокадастру у'Сумськіп області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. Розташування земельної ділянки на території дії 
повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора
2. 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 ([юрмі)
3. Наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі
4. 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 земельну 
ділянку на підтвердження внесення відомостей (змін до 
них) до Державного земельного кадастру 
Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (зм-і-н до них) до Державного земельного 

" кадастру про земельну ділянку 
Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) 
до Державного земельного кадастру



15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видасться центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), або надсилається 
поштою на адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній ([юрмі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника за бажанням заявника видається також у формі 
електронного документа засобами телекомунікаційного 
зв’язку

16. , Примітка

*Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
наведено у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги

.*г
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги внесення 
до Державного земельного кадастру 
відомостей (змін до них) про 
земельну ділянку

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадастр або найменування ното

територіального органу)

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

н а и м е н о в а н и я  к д и д п ч ж ч  о с о б и )

(р а с т р а т іншії номер чб т.ової кщики іпапшьл подаїкт 
серія ! їй наявності) іа номер паеіюріа фничмої особи.

яка через свої релігійні переконання відмовилася 
віл прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу.

яка звернулася із заявою

(назва документа, номер ти серія (за наявності), дата видачі),
т а _________________________________________________

документа, що посшдчуі повноваження діяти від імені особи)

(місце проживання фізичної особи

,*с місцезнаходження юридичної особи)

(контактний помер 'телефону)

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:

О б’єкт Державного земельнрго кадастру, € державшій кордон України; 
щодо якого вносяться відомості:

€ землі в межах території адміністративно- 
терито ріадьної 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;

€ рішення Держгеокадастру про внесення відомостей (змін до них) про державний кордон 
України до Державного земельного кадастру;

€ документи щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України;

€ електронний документ;

€ рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування;

€ договір;

€ рішення суду;

€ документи, на підставі якихпвиникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням 
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

€ документи, що підтверджують погодження з органом виконавчої влади, органом місцевого 
самоврядування, фізичною, юридичною особою зміни цільового призначення земельної 
ділянки у разі обов’язкового погодження такої документації відповідно до законодавства 
та/або забезпечення виконання зобов’язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, 
лісогосподарського виробництва, у вигляді гарантії у разі обов’язкового відшкодування 
таких втрат відповідно до законодавства.

□ У разі застосування норм фтатті 121 Земельного кодексу України в квадраті ставиться 
символ “V ”.

" Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

Є у паперовій формі

€ в електронній формі на адресу:_________________ •______________________________________

:'У; кгап: окллл д ру у сучо дій овале у
82/0/13-21 від 30.09.2021



С л ужбова і н фо р м а ц ія 

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

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

реєстратора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора

МП

МП (за наявності) 

Дата подання заяви

*Не застосовується у випадку, передбаченому пунктом 121і Порядку ведення Державного земельного кадастру.
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ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  КАРТКА А Д М ІН ІС ТРА ТИ В Н О Ї ПОСЛУГИ 
ВНЕСЕННЯ Д О  ДЕРЖАВНОГО'ЗЕМ ЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО 
Н И Х )  П Р О  ЗЕМЛІ В М ЕЖ АХ ТЕРИТОРІЙ А Д М ІШ С Т Р Л Т И В Н О -Т Е Р И Т О Р ІЛ Л Ь Н И Х

 ̂ОДИНИЦЬ З ВИДАЧЕЮ  В И Т Я Г У
(назва адміністративної послу] ті)

* . Головне управління Депжгеокадастпу у Сумській області
, (найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр палання адміністративної послуги

І. 2. 3.

Аг

Найменування центру 
падання

адміністративної послуги, в
якому

тдійенкмтьеи 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце зн а ходже имя, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної шніп и, всб-сай і 
Цент ру палання

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
алмініетра і миних послуг

1.1.

Сектор «Територіаль'ний
підрозділ відділу «Центр 

нада пня а; їм і н і страті і в  н и х  

послуг» виконавчого комітету 
Степаптської селищної ради»

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

зіхіа.спаїТЙзт.цоу.иа;
ІШ і.»  їжштщ.зт. дожил ч ііс іе х  .рЬцГик/ 

рпопіеіі/геаіопаі-коіпіісі

1 Іонсділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер: 9:00 — 20:00; 
П'ятниця: 9 :0 0 - 16:15.

1.2.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
ад. Суми Сумської міської 

ради

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

спарДНтг.цоу.иа;
ЬНнУспап.цоу.иа/

Понеділок, Середа: 8:00 - 
17:15;

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

ч

Норматив«» акти, якими регламентустьен надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 32 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України

у

Пункти (59 75, 77 79, 96 98 Порядку веления 
Державного земельного кадастру. затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р, № 105 і
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 Заява про внесення до Державного земельного кадастру



адміністративної послуги відомостей (змін до них) про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних одиниць

9.

*

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

1. Заява про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру за формою, 
встановленою Порядком ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.10,2012 № 1051 (форма заяви додасться)*
2. Документація із землеустрою та оцінки земель, інші 
документи, які є підставою для внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного кадастру в 
паперовій або електронній формі відповідно до вимог 
Закону України “Про землеустрій”
3. Електронний документ, т о  містить відомості про 
результати робіт із землеустрою, які підлягають 
внесенню до Державного земельного кадастру,

„ відповідно до вимог Закону України “Про Державний 
земельний кадастр”
4. 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

Щ

Заява у паперовій формі разом з документацією із 
землеустрою або оцінки земель, електронним 
документом та іншими документами, подається 
заявником особисто або надсилається рекомендованим 
листом з описом * вкладення та повідомленням про 
вручення, а заява в слектронуій формі надсилається 
засобами телекомунікаційного зв’язку з використанням 
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у 
тому числі через окрему офіційну веб-сторінку 
Держгеокадастру, що забезпечує формування та подання 
заяви.

11.
Платність (безоплатність) надання 
адм ін і страти в н ої п осл уги 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 
адмі н і стратив н ої п ослуги

1. Із заявою про внесення відомостей (змін до них) 
звернулася неналежна особа (подання заяв можуть 
здійснювати органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування відповідно до повноважень)
2. Подання заявником не повного пакета документів 
(відсутність електронної форми документа документації 
із землеустрою)
3. Розташування об’єкта Державного земельного 
кадастру на території дії повноважень іншого 
Державного кадастрового реєстратора
4. 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 землі в 
межах території) адміністративно-територіальних 
одиниць на підтвердження внесення відомостей (змін до 
них) - про землі в 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)

Видається центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника). або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 
заяві,
У разі подання заяви в електронній! формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника за бажанням заявника видасться також у формі 
електронного документа засобами телекомунікаційного
зв'язку.

і б. 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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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги внесення до 
Державного земельного кадастру 
відомостей (змін до них) про землі в межах 
територій адміністративно-територіальних 
одиниць з видачею витягу

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадаетр або найменування ного

територіального органу)

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

найменування юридичної особи)

(реєстраційним номер облікової картки платники податків 
серія (та наявності) та номер паспорт фгшчж» особи.

яка через свої р е л іг ій н і  п е р е к о н а н н я  відмовилася 
від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчмо повноваження діятїі від імені особи)

(місце проживання фізичної особи
f t

місцезнаходження юридичної особи)

(контактний номер телефону)

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, € державний кордон України; 
щодо якого вносяться відомості:
і 0  землі в межах території адміністративно-

територіал ьм о ї  одини ці;

Є обмеження у використанні земель;

Є 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;

€ рішення Держгео кадастр у про внесення відомостей (змін до них) про державний кордон 
України до Державного земельного кадастру;

€ документи ндодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України;

€ електронний документ;

€ рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування; "

€ договір;
с  ■ ' г с рішення суду;

€ документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням 
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

€ документи, що підтверджують погодження з органом виконавчої влади, органом місцевого 
самоврядування, фізичною, юридичною особою зміни цільового призначення земельної 
ділянки у разі обов’язкового погодження такої документації відповідно до законодавства 
та/або забезпечення виконання зобов’язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, 
лісогосподарського виробництва, у вигляді гарантії у разі обов’язкового відшкодування 
таких втрат відповідно до законодавства.

□ У  разі застосування норм статті 121 Земельного кодексу України в квадраті ставиться 
символ “V ”.

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

€ у паперовій формі 

€ в електронній формі на адресу:



Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

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

реєстратора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора

МП

МП (за наявності) 

Дата подання заяви

*Не застосовується у випадку, передбаченому пунктом 121і Порядку ведення Державного земельного кадастру.



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ  ВИТЯГУ З 

ДЕРЖ АВ НОГО ЗЕМ ЕЛЬНОГО КАДА СТРУ
 ̂ (назва адміністративної послуги)

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

Відділ № 2 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгео кадастру у
Сумській області

Відділ № 3 Управління у Конотопському районі Головного управління Держгео кадастру 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 Держгео кадастру 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'4’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)

Інформація про центр падання адміністративних послуг

Найменування центру надання 
адміністративних послуг, в якому 
здійснюється обслуговування суб’єкта 
звернення

1. М ісцезнаходження центру надання Адреса центру надання адміністративних послуг



адміністративних послуг

2.
Інформація щодо режиму роботи 
центру надання адміністративних 
послуг

Відповідно до графіка роботи центру надання 
адміністративних послуг

3.
Телефен/факс (довідки), адреса 
.електронної пошти та веб-сайт центру 
надання адміністративних послуг

Телефон та електронні адрес« центру надання 
адміністративних послуг

Нормативні акти, якими регламентується палання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 24 Закону України “Про Державний земельний 
кадастр”

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти ПО, 110-1, 110-2, 111 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, Де 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

♦

ЯГ
Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 
адм іністрати вної п осл уги 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 ([юрмі відповідно до вимог Закону України 
«Про землеустрій»
4. Електронний документ, що містить відомості про 
результати робіт із. землеустрою, які підлягають 
внесенню до Державного земельного кадастру, 
відповідно до вимог Закону України «Про Державний 
зсмельннй кадастр»

г?'О'13-?1 від ЗО 09 ?G2i
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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 
відповіли и м ссртп фі коваї і и м і нженером- 
землевпорядником через Єдиний державний портал 
електронних послуг, у тому числі через окрему офіційну 
веб-сторінку Держгеокадастру, що забезпечує 
формування та подання заяви.

11.
Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

"14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
структурному підрозділі Головного управління 
держгеокадастру у Сумській області
(7 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
структурному підрозділі Головного управління 
держгеокадастру у Сумській області **)

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адм іністрати в н ої п осл у і ■ и

Я[

1. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника) тадюо не відповідають вимогам
законодавства
2. Розташування в межах земельної ділянки, яку 
передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки 
або її частини
3. 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 земельну 
ділянку на підтвердження державної реєстрації 
земельної ділянки
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про 
державну реєстрацію земельної ділянки 
Рішення про відмову у здійсненні державної реєстрації 
земельної ДІЛЯНКИ

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається 
поштою на адресу, вказану заявником у заяві 
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника за бажанням заявника видасться також у формі 
електронного документа засобами телекомунікаційного 
зв'язку.

16. Примітка *Форма заяви про державну реєстрацію земельної 
.ділянки наведено у додатку до Інформаційної картки

82/0/13-21 від 30.09.2021



адм ін істрати в ної посл у ги.
** Відповідно до Тимчасового порядку взаємодії між
державними кадастровими реєстраторами
територіальних органів Державної служби з питань 
геодезії, картографії та кадастру на період реалізації 
пілотного проекту із запровадження принципу 
екстериторіальності в державній реєстрації земельних 
ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 червня 2020 р. № 455.
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ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  КАРТКА А Д М ІН ІС ТРА ТИ В Н О Ї П О С Л У ГИ  
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

З В ИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва адміністративної послуги)

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

Інформація про центр падання адміністративної послуги'

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання

адміністративної послуг и, в
я кому

здіиснкнтьси 
обслуговування субЧкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факе (довідки), адреси 

електронної пошти, веб-сайт 
Ц е н т р у  надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
р о б о т  Цеп гру надання 
адмініетра ти ви их послуг

1.1.

Сектор «1 ериторі альи и й 
підрозділ відділу «Центр 

на да пня а д м і ш страти ви и х 
послуг» виконавчого комі тету 
Степанівської селищної ради»

40009, м. С у м и , вул. Ідлінська, 97; 
(0542) 663-559; 

srda. en a nfe) si п, цо v. на :
httn://.sunw. sm.aov.ua/mdex.nlHVuk/

priori tcfi/remomil- k o  mit ci

1 Іонеділок-Середа: 9:00 
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00;
1 Гятниця: 9:00 -  16:1 5.

1.2.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

40004. M. С у м и ,  bv:i. і орького, 21; 
{0542)700-575; 

c nan(«;smr .до v .на ; 
ЗїІ!£7/сш щ ^оу^

Понеділок, Середа: 8 :00- 
17:15,

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

Нормат ивні акт», якими регламентустксн надання адміністративно,)' послуги

4. Закони України
•ЧГ

Стаття 28 Закону України «Про Державин») 
земельний кадастр»

5. А к т и  Кабінету Міністрів України

Пункти 60-75, 77-70, 101-103 Порядку ведення 
Державного земельного кадастре’, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від її1 
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 носдупі

8. Підстава для одержання адміністративної 
послуги

Заява про внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про обмеження у 
використанні земель



9.
Вичерпний перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

1. Заява про внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) за формою, 
встановленою Порядком ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. 
№ 105 1 (форма заяви додається)*
2. Документація із землеустрою документація із

землеустрою, яка згідно з пунктом 102 Порядку 
ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 № 1051, є підставою для 
внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про такі обмеження, а саме: схеми 
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 
використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць; комплексні плани 
просторового розвитку територій територіальних 
громад, генеральш плани населених пунктів, 
детальні плани територій; проекти землеустрою 
щодо організації і встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, оздоровчого, 
рекреаційного, історнко-культурного,
лісогосподарського призначення, земель водного 
фонду та водоохоронних зон, обмежень у 
використанні земель та їх режимоутворюгочнх 
об’єктів; проекти землеустрою, що забезпечують 
еколого-економіннс обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь; проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ’‘ділянок; технічна 
документація із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості); інша документація із землеустрою 
відповідно до статті 25 Закону України "Про 
землеустрій"; договір; рішення суду.
3. Електронний документ.
4. Документ, який підтверджує повноваження діяти 
від імені заявника (у разі подання заяви 
уповноваженою заявником особою)

Заява у паперовій формі разом з документацією із 
землеустрою або оцінки земель, електронним 
документом та іншими документами, подається

Порядок та спосіб подання докумєн 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

тів.
заявником особисто або надсилається 
рекомендованим листом з описом вкладення та 
повідомленням про вручення, а заява в електронній 
формі надсилається засобами телекомунікаційного 
зв’язку з використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, у тому числі через 
окрему офіційну веб-сторінку Держгеокадастру, що 
забезпечує формування та подання заяви.

Безоплатно



12. Строк надання адміністративної послуги 14 робочих днів з дня реєстрації заяви у Головному 
управлінні Держгсокадастру у Сумській області

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
здійснений своїх повноважень, визначених законом;
власники, користувачі земельних ділянок або
уповноважені ними особи, земельні ділянки яких

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

розташовані в межах або перетинаються межами 
обмежень у використаній 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

і / (відсутність докум ент а , щ о підт верджує
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

Ж

Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про 
обмеження V 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)

Видасться центром надання адміністративних 
послуг заявнику (уповноваженій особі заявника) 
або надсилається поштою на адресу, вказану 
заявником у заяві,
У разі подання заяви в електронній формі за 
власним кваліфікованим електронним підписом 
(печаткою) заявника відомості з Державного 
земельного кадастру або мотивована відмова у 
наданні таких відомостей за бажанням заявника 
видаються також у {(юрмі електронного документа
засобами телекомунікаційного з в ' я з к у .

16. Прим ітка *Форма заяви про внесення відомостей (змін до
них) до Державною земельного кадастру наведено

!їг : І: - ,, *.



у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги державна 
реєстрація земельної ділянки з 
видачею витягу

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадаетр або найменування його

територіального органу)

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

найменування юридичної особи)

(податковий помер серія та помер паспорта
фізичної особи.

яка через свої релігійні переконання

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує оеооу.

яка звернулася із заявою

(назва документа, помер та серія, дата видачі)

документа, що посвідчує повноваження діяти 
від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особі!)

! і- . л і  і а к л  н п п  і е л е ф о н )

ЗАЯВА
про державну реєстрацію земельної ділянки 

у

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 відомості _ _ __________

До заяви додаються:
•У;,-

€ копія документа, що посвідчую особу;

€ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи:



€ копія документа про присвоєння податкового номера: 

€ документація із землеустрою;

€ електронний документ;

Службо ва ін форм а ція

Реєстраційний номер заяви

Підпис заявника

Дата реєстрації заяви

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

реєстратора

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

Дата подання заяви '*

М.ГІ. , “

Примітка. Заява подається окремо на кожну чемельну ділянку.

ГУ ДУРЖГЬОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

82/0/13-21 від 30.09.2021



Додаток
до Інформаційної картки
адміністративної послуги державна 
реєстрація обмежень у використанні 
земель з видачею витягу

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадаетр ибо найменування його

територіальної ті органу)

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

найменування юридичної особи)

(реєстраційний номер об псової карної п іаїшжа податні 
серія ( іа наявниет ці помер паспорт фничпої особи

яка через свої релігійні переконання відмовилася 
від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу.

яка звернулася п заявою

(назва документа, померти серія (за наявності), дата видачі),
т а _____ ;_______ ____ _______ у_______________________

документа, пю посвідчує повноваження діяти від імені особи)

(місце проживання фізичної особи

м іецсз і шходження юридич ної особи)

( к о н т а к т  и м и  н о м е р  ' т е л е ф о н у )

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, € державний кордон України; 
щодо якого вносяться відомості;

€ землі в межах території адміністративно- 
територіальіюї одпниці;

0  обмеження у використанні земель;

€ земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

) А 71 ид ЗО ас ЗО/



Інші відомості:

Кадастровий номер,земельної ділянки (за 
наявності):

Дані про інший об’єкт Державного 
земельногодсадастру, 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;

€ рішення Держгеокадастру про внесення відомостей (змін до них) про державний кордон 
України до Державного земельного кадастру;

€ документи щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України;

€ електронний документ;

€ рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування;

€ договір; і

€ рішення суду;

€ документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням 
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

€ документи,, що підтверджують погодження з органом виконавчої влади, органом місцевого 
самоврядування, фізичною, юридичною особою зміни цільового призначення земельної 
ділянки у разі обов’язкового погодження такої документації відповідно до законодавства 
та/або забезпечення виконання зобов’язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, 
лісогосподарського виробництва, у вигляді гарантії у разі обов’язкового відшкодування 
таких втрат відповідно до законодавства.

о У разі застосування норм суатті 121 Земельного кодексу України в квадраті ставиться 
символ “V ”.

.інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

€ у паперовій формі

€ в електронній формі на адресу:__________________ ; ______ _________ ____________



С л ужбо ва і н фо рм а и. і я 

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

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

реєстратора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора

МП

МП (за наявності) 

Дата подання заяви

*Не застосовується у випадку, передбаченому пунктом 121і Порядку ведення Державного земельного кадастру.

<*Г

г у у Д Ж П  ОКЛЛЛСФМ СУМСЖЙ ОїТАСҐ!

82'0Л 3-21 від 30.09.2.021



Додаток до наказу Головного 
управління Держгеокадастру 
у Сумській області 
від

. ,,,. Т Е Х Н О Л О ГІЧ Н А  КАРТКА
адміністративної послуги з виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення

№
з/п Етани послуги

Віл по відали и а 
посадова особа 
і структури ий 

підрозділ

ДІ
я
(В

У,
п ,
3)

Термін виконання (днів)

1. Прийом пакета документів 
суб’єкта звернення: заяви про 

в и п ра в л єн н я технічних 
помилок, допущених під час 

ведення Державного 
земельного кадастру, 

документів (або їх посвідчених 
копій), на підставі яких до 

Державного земельного 
кадастру внесеш відомості, та 

тих, що містя ть технічні 
помилки, документів 3 

виправленими технічнимиАгпомилками, які є підставою 
для виправлення відповідних 

технічних помилок у 
Державному земельному 
кадастрі, документу, що 

підтверджує оплату послуг з 
в и п равл єн н я тех н і ч н и х 
помилок у Державному 

земельному кадастрі (крім 
докум ентівп ода Н И X 

заявником із заявою в 
електронній формі 3 

накладенням кваліфікованого 
електронного підпису 

(печатки), через Єдиний 
державний вебпортал 

електронних послуг, у тому 
числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему 
Держгеокадастру), їх 

реєстрація в центрі (Гадання 
адміністративних послуг.

Адміністратор 
центру надання 

адміпістрати вних 
послуг

В І робочий день (заяви про 
виправлення технічних помилок, 

допущених під час ведення 
Державного земельного 

кадастру, реєструються в день їх 
надходження в порядку 

черговості)

2. Передача пакета документів з Адміністратор в В день реєстрації заяви



повідомленням Головному 
управлінню Держгеокадастру 

у Сумській області або 
відповідному стриктурному 

підрозділу Головного 
управління Держгеокадастру у 

• Сумській області

центру надання 
адміністративних 

послуг

3. Прийом пакета документів, 
реєстрація у системі 

документообігу Головного 
управління Держгеокадастру у 

Сумській області або 
відповідного структурного 

підрозділу Головного 
управління Держгеокадастру у 

Сумській області, передача 
документів до Державного 
кадастрового реєстратора

Спеціаліст 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 
області або 

відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

В В день реєстрації заяви (заяви 
про виправлення технічних 
помилок, допущених під час 

ведення Державного земельного 
кадастру реєструються у 

Головному управлінні 
Держгеокадастру або 

відповідному структурному 
підрозділі Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області в день їх надходження в 

порядку черговості)

4. Прийняття пакета документів, 
поданих суб’єктом звернення 
із заявою в електронній формі 

з накладенням
кваліфікованого електронного 

підпису(печатки) 
з використанням Єдиного 

державного вебпорталу 
електронних послуг, у тому 
числі через окрему офіційну 

веб-сторінку Держгеокадастру, 
що забезпечує формування та 

подання заяви.
За допомогою програмного 
забезп еч єн н я Держав ного 

земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття 

заяви та присвоєний їй 
реєстраційний цомер

Державний
кадастровий
реєстратор

В В день надходження заяви в 
електронній формі до Головного 
управління Держгеокадастру у 

Сумській області або 
відповідного структурного 

підрозділу Головного 
управління у Сумській області в 

порядку черговості

5. Перевірка:
-  форми та змісту заяви про 

виправлення технічних 
помилок, допущених під час 

ведення Державного 
земельного кадастру;

-  наявності документів (або їх 
посвідчених копій), на підставі 

яких до Державного 
земельного кадастру внесені 
відомості, та тих, що містять 

технічні помилки; документів

Державний 
кадастровий 

■ реєстратор

В 1 робочий день з дня реєстрації 
заяви у Головному управлінні 
Держгеокадастру у Сумській 

області або відповідному 
структурному підрозділі 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області



з виправленими технічними 
помилками, які є підставою 

для виправлення відповідних 
технічних помилок у 

Держав ному зсм ельном у 
кадастрі;

• - -  документа, що підтверджує 
оплату послуг з виправлення 

технічних помилок у 
Державному земельному 

кадастрі;
-  розташування земельної 

ділянки на території дії 
п ов н ов а ж єн ь Дер ж а в н ого 
кадастрового реєстратора;

— придатність електронного 
документа для проведення 

його перевірки за допомогою 
програмного забезпечення 

Державного земельного 
кадастру.

6. Прийняття заяви:
-  здійснення її реєстрації в 
програм ному забезп еч єн н і 

Державного земельног о 
кадастру.

Внесення до Державного 
земельного кадастру таких 

даних:
реєстраційний номер заяви; 

дата реєстрації заяви;.і * рф
відомості про особу, яка 

звернулася із заявою; 
відомості про Державного 
кадастрового реєстратора, 

який прийняв заяву;
-  за допомогою програмного 

забезпечення Державного 
земельного кадастру 

повідомлення заявника про 
прийняття заявив поданої в 

електронній формі та 
присвоєний їй реєстраційний 

номер.

Державний
кадастровий
реєстратор

В 1 робочий день з дня реєстрації 
заяви у Головному управлінні 
Держгеокадастру у Сумській 

області або відповідному 
структури ому п ідрозділ і 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області

7. Виправлення помилки у 
в і дом остях Д ержав ного 

земельного кадастру. 
Виконує:

перевірку відомостей 
Державного земельного 

кадастру на відповідність 
інформації, ню міститься в 

документах, які є підставою

Державшій
кадастровий
реєстратор

В 1 робочий день (з дня реєстрації 
заяви про надання послуги у у 

Головному управлінні 
Держгеокадастру у Сумській 

області або відповідному 
структурному підрозділі 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській : 

області) або не пізніше



для внесення таких 
відомостей, щодо визначення 

помилок;
складання в електронній та 
паперовій формі протоколу 
, виправлення помилки за 
- визначеною формою;

виправлення помилки; 
письмово повідомляє про 

виправлення помилки 
заінтересованим особам за 

встановленою формою; 
на аркуші документа у 

паперовій формі, в якому 
виявлено технічну помилку, 

робить позначку про наявність 
та виправлення помилки за 
визначеною формою, а на 

аркуші документа в 
електронній формі -  робить 

відповідну електронну 
позначку за власним 

кваліфікованим електронним 
підписом.

Документ у паперовій формі, 
що містить виправлені 

відомості, разом з протоколом 
виправлення помилки та 

повідомленням про виявлення 
технічної помилки (за 
наявності) долучає до 

документа, в якому виявлено 
технічну помилку, і 

зберігається разом з ним; 
-готує заміну документа, в 
якому виявлено помилку 

(витяг, довідку з Державного 
земельного кадастру, 

викопіювання з 
картографічних матеріалів 

Державного земельного 
кадастру) заявникові да його 

бажанням; '
готує письмове повідомлення 

про виправлення помилки 
заінтересованим особам; 

приймає рішення про відмову 
у виправлені помилки 

відповідно до вимог Порядку 
ведення Державного 
земельного кадастру.

наступного дня у разі 
формування письмового 

повідомлення про виправлення 
помилки заінтересованим 

особам за визначеною формою 
(у тому числі власників, 

користувачів земельних ділянок, 
а також третіх осіб, інтересів 

яких стосувалося виправлення 
помилок)

•1

8. Формує для видачі заявнику Державний В 1 робочий день (з дня реєстрації
пакет документів за кадастровий заяви про надання послуги у

результатами розгляду заяви реєстратор Головному управлінні
про виправлення технічних 3 Держгеокадастру у Сумській



помилок, допущених під час 
ведення Державного 
земельного кадастру: 

протоколу ві і правлення 
помилки;

письмового повідомлення про 
виправлення помилки 

заінтересованим особам; 
документу на заміну 

документа, в якому виявлено 
помилку (за бажанням 

заявника);
відмови у виправленні 

помилки.
Підписує протокол 

виправлення помилки та 
засвідчує світі підпис вчасною 

печаткою.
У разі, коли протокол 

надається в електронній формі, 
посвідчує її власним 

кваліфікованим ел ектрон ним
підписом,

У разі внесення змін до 
Поземельної книги засвідчує 

підписом Державного 
кадастрового реєстратора та 

скріплює своєю печаткою нові 
аркуші Поземельної книги у 

паперовій формі із зміненими 
. відомостями.

області або відповідному 
структурному підрозділ і 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області) або не пізніше 
наступного дня у разі 

формування письмового 
• повідомлення про виправлення 

помилки заінтересовани м 
особам за ви шаченою формою 

(у тому числі власників, 
користувачів земельних ділянок, 

а також третіх осіб, інтересів 
яких стосувалося виправлення 

помилок)

9. Передає сформований для 
видачі заявнику пакет 

документів до спеціаліста 
Головного управління 

Держтсокадастру у Сумській 
області або відповідного 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 
області для прославлення у 

системі документообігу 
позначки про виконання 

послуги та передачі його до 
центру надання 

адміністративних послуг

Державним
кадастровий
реєстратор

В 1 робочий день (з дня реєстрації 
заяви про надання послуги у 

Головному управлінні 
Держгеокадастру у Сумській 

області або відповідному 
структурному підрозділі 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області) або не пізніше 
наступного дня у разі 

формування письмового 
повідомлення про виправлення 

иомнл ки за 11 ітсрссова н и м 
особам за визначеною формою 

(у тому числі власників, 
користувачів земельних ділянок, 

а також третіх осіб, інтересів 
яких стосувалося виправлення 

помилок)

10. За бажанням заявника 
надсилає сформований для 
видачі пакет документів у

Державшій
кадастровий
реєстратор

В 1 робочий день (з дня реєстрації 
заяви про надання послуги у , 

Головному управлінні
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*

формі електронного документа 
засобами телекомунікаційного 

зв'язку
>

Держгеокадастру у Сумській 
області або відповідному 
структурному підрозділі 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області) або не пізніше 
наступного дня у разі 

формування письмового 
повідомлення про виправлення 

помилки заінтересованим 
особам за визначеною формою 

(у тому числі власників, 
користувачів земельних ділянок, 

а також третіх осіб, інтересів 
яких стосувалося виправлення 

помилок)

11. Проставляє у системі 
документообігу Головному 

управлінню Держгеокадастру
у Сумській області або 

відповідному структурному 
підрозділу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області позначку про 
виконання послуги та передає 

сформований для видачі 
заявнику пакет документів до 

центру надання 
адм і ністратн в т  і х п осл уг

- Спеціаліст 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 
області або 

відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумськії! 

області

в 1 робочий день (документи 
надаються в день звернення 

заявника) або не пізніше 
наступного дня у разі 

формування письмового 
повідомлення про виправлення 

помилки заінтересованим 
особам за визначеною формою 

(у тому числі власників, 
користувачів земельних ділянок, 

а також третіх осіб, інтересів 
яких стосувалося виправлення 

'• помилок)

12.
Ж

Видає заявнику пакет 
документів сформований за 
' результатами розгляду 

повідомлення: 
протокол виправлення 

помилки;
письмове повідомлення про 

виправлення помилки 
заінтересованим особам; 

документ на заміну документа, 
в якому виявлено помилку (за 

бажанням заявника); 
відмова у виправленні 

помилки
Ознайомлює заявника з 

повідомленням про виявлення 
технічної помилки, 

сформованим за допомогою 
програмного забезпечення 

Державного земельного 
кадастру, та передає підписане 
повідомлення територіальному 

органу Держгеокадастру.

Адміністратор 
центру надання 

а д м і н і ст р а т и в н и х
послуг

в В день звернення заявника після 
отримання документів за 

результатами розгляду заяви 
про виправлення помилки від 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області або відповідного 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області



У разі наявності у 
сформованому пакеті 

документів нових аркушів 
Поземельної книги у паперовій 

формі із зміненими 
відомостями, ознайомлює з 
ними заявника та передає 

підписані аркуші Поземельної 
книги із зміненими 

відомостями Головному 
управлінню Держгеокадастру 

у Сумській області або 
в і дп о в і дн ому стр уктур н о му 

підрозділі Головного 
управління Держгеокадастру у 

Сумській області.

Загальна кількіс ть днів надання послуги.- 2 робочих дні

Загальна кількість днів палання послуги (передбачена 
законодавством) - 2 робочих дні

П рим ітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України,

Умовні позначки: В -  виконує; У .....бере участь; П погоджує; 3 затверджує.



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації 

про-суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

№
з/п

Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа і 

структурний 
підрозділ

Дія
(В,

У, П, 
3)

Термін
виконання (днів)

1. Прийом та реєстрація заяви 
суб’єкта звернення в центрі 
надання адміністративних 

послуг (крім заяв в електронній 
формі за кваліфікованим 
електронним підписом 

(печаткою) заявника, які 
надсилаються через Публічну 

кадастрову карту або з 
використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому 
числі через вебсторінку 
Держгеокадастру, що 

забезпечує формування та 
подання заяви).

Адміністратор 
центру надання 

адмін істрати вних 
послуг

в В день надходження (в 
порядку черговості)

2. Передача заяви Головному 
управлінню Держгеокадастру у 

Сумській області або 
відповідному структурному 

підрозділу Головного 
управління Держгеокадастру у 

Сумській області

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в В день реєстрації заяви

••і

3. Прийом та реєстрація заяви про 
надання відомостей з 

Державного земельного 
кадастру суб’єкта звернення у 

системі документообігу у 
Г оловного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області або відповідного 
структурного підрозділа 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області (крім заяв в електронній 

формі за кваліфікованим 
електрониим підппсом 

(печаткою) заявника, які 
надсилаються через Публічну 

кадастрову карту або з  ̂
використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому

Спеціаліст 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідного 

структурного 
підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

в Протягом одного 
робочого дня (заяви 

реєструються у 
Головному управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідному 
структурному 

підрозділі Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області в 

день їх надходження в 
порядку черговості)



числі через всбсторінку 
Держгеокадастру, що 

забезпечує формування та
подання заяви), передача заяви 
до Державного кадастрового 

реєстратора

.4. Прийняття заяви § електронній Державний В ' Протягом одного
формі за кваліфікованим кадастровий робочого дня (заяви
електронним підписом реєстратор реєструються у

(печаткою) заявника, надісланої Головному управлінні
через Публічну кадастрову Держгеокадастру у
карту або з використанням Сумській області або

Єдиного державного відповідному
вебпорталу електронних послуг, структурному
у тому числі через всбсторінку підрозділі Головного

Держгеокадастру, що управління
забезпечує формування та Держгеокадастру у

подання заяви. Сумській області в
За допомогою програмного день їх надходження в
забезпечення Державного порядку черговості)

земельного кадастру заявнику
повідомляється про прийняття

заяви та присвоєний їй
реєстраційний номер

5. '* Реєстрація заяви про надання Державний в Протягом одного
відомостей з Державного кадастровий робочого дня (заяви

земельного кадастру в реєстратор реєструються у
програмному забезпеченні Головному управлінні

Державного земельного Держгеокадастру у
кадастру. Сумській області або

Перевіряє повноваження особи, відповідному
що звернулася структурному

за адміністративною послугою. підрозділі Головного
Вносить до Державного управління

земельного кадастру такі дані: Держгеокадастру у
реєстраційний номер заяви; Сумській області в

дата реєстрації заяви; день їх надходження в
відомості про особу, яка порядку черговості)

звернулася із заявою

6. Оформлення довідки про осіб, Державний в Не пізніше дев’ятого
які отримали доступ до кадастровий робочого дня (з дня
інформації про суб'єкта реєстратор реєстрації заяви про

речового права у Державному надання послуги у
земельному кадастрі. Головному управлінні

Виконує: Держгеокадастру у
формування довідки про осіб, Сумській області або

які отримали доступ до відповідному
інформації про суб’єкта структурному

речового права у Державному підрозділі 1 оловного
земельному кадастрі за управл інн я
визначеною формою за Держгеокадастру у

доп ом огою програмного Сумській області)



забезпечення Державного 
земельного кадастру або 

повідомлення про відмову у 
наданні довідки про осіб, які 

отримали доступ до інформації 
про суб’єкта речового права у 

Державному земельному 
кадастрі відповідно до вимог 
Порядку ведення Державного 

земельного кадастру.

7: Підготовка до видачі довідки 
про осіб, які отримали доступ

Державний
кадастровий

В Не пізніше дев’ятого 
робочого дня (з дня

до інформації про суб’єкта 
речового права у Державному 

земельному кадастрі або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з 
Державного земельного 

кадастру:
Підписує довідку або 

повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з 

Державного земельного 
кадастру та засвідчує свій 
підпис вчасною печаткою.

реєстратор 3 реєстрації заяви про 
надання послуги у 

Головному управлінні 
Держгсокадастру у 

Сумській області або 
відповідному 
структурному 

підрозділі Головного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області)

8. Передає сформовані для видачі 
заявнику документи у 
паперовому вигляді до 
спеціаліста Головного 

управління Дсржгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного структурного 
підрозділу Головного 

управління Дсржгеокадастру у 
Сумській області для 

проставлення у системі 
документообігу позначки про 
виконання послуги та передачі 

до центру наданню 
адміністративних послуг

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не різнішс дев’ятого 
робочого дня (з дня 
реєстрації заяви про 
надання послуги у 

Головному управлінні 
Держгсокадастру у 

Сумській області або 
відповідному 
структурному 

підрозділі Головного 
управління 

Дсржгеокадастру у 
Сумській області)

9. Посвідчення п р и  міриика 
довідки про осіб, які отримали

Державний
кадастровий

3 Не пізніше десятого 
робочого-дня (з дня

доступ до інформації про 
суб’єкта речового права у 
Державному земельному 

кадастрі або повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного 
кадастру в електронній формі 

власним кваліфікованіїм 
електронним підписом та

реєстратор в реєстрації заяви про 
надання послуги у 

Головному управлінні 
Держгсокадастру у 

Сумській області або 
відповідному 
структурному 

підрозділі Головного 
управління



надсилання у формі 
ел с ктр о нн ого до ку м е вта 

тех н і ч н и м и за еоба м и 
телекомунікація (за бажанням 

заявника у разі подання заяви в 
електронній формі за власним 

, кваліфікованим електронним 
підписом (печаткою) заявника)

Дсржгеокадастру у 
Сумській області)

10. Проставляє у системі 
документообігу у Головного 

управління Дсржгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного структурного 
підрозділу Головного 

управління Дсржгеокадастру у 
Сумській області позначку про 
виконання послуги та передає 

сформовані для видачі 
документи у паперовому 

вигляді до центру надання 
адміністративних послуг

Спеціаліст 
Головного 
управління 

Дсржгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідного 

структурного 
підрозділу 
Головного 
управління 

Дсржгеокадастру у 
Сумській області

В Не пізніше десятого 
робочого дня (з дня 
реєстрації заяви про 
надання послуги у 

Головному управлінні 
Дсржгеокадастру у 

Сумськії"! області або 
відповідному 
структурному 

підрозділі Головного 
управління 

Дсржгеокадастру у 
Сумській області)

11. Видача замовнику довідки про 
осіб, які отримали доступ до 

інформації про суб'єкта 
речового права у Державному 

земельному кадастрі або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з 
Державного з смел ьн ого 

кадастру у паперовому вигляді

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання довідки про 
осіб, які отримали 

доступ до інформації 
про суб’єкта речового 
'права у Державному 
зем ел ьн ом у кадастр і 

або повідомлення про 
відмову у наданні 

відомостей 3 
Державного 

земельного кадастру 
від Головного 

управління 
Дсржгеокадастру у 

Сумській області або 
відповідного 
структурного 

підрозділу Головного 
управління 

Дсржгеокадастру у 
Сумській області

Загальна кількість дній надання послуги - 10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена 
законодавством) -

10 робочих днів



Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень 
відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Умовні позначки: В -  виконує; У -  бере участь; П погоджує; 3 - затверджує.



• ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягів з Державного земельного кадастру про 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

'№
з/п

Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа 
і структурний 

підрозділ

' Дія 
(В, 
У, 
п , 
3)

Герміп виконання
(днів)

1. Прийом та реєстрація заяви 
суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних послуг 
(крім заяв в електронній формі за .

квал іфіковани м електронним 
підписом (печаткою) заявника, які 

надсилаються через Публічну 
кадастрову карту або з 

використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послугу у тому числі 
через веб-сторінку 
Держгеокадастру).

Адміністратор центру 
надання

адміністративних
послуг

в В день надходження 
(в порядку 
черговості)

2. Передача заяви відповідному 
структурному підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

облает*!

Адміністратор центру 
надайня

адміністративних
послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. Реєстрація заяви у системі 
документообіг у відповідного 

структурного підрозділу Головного 
управління Держгеокадастру у 

Сумській області, передача 
документів до Державного 
кадастрового реєстратора

Спеціаліст 
відповідного 
структурного 

підрозділу Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття заяви в електронній 
формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 
заявника, надісланої через 

Публічну кадастрову карту або з 
ви кори стаи и я м Є ди ного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через веб-сторінку 
Держгеокадастру.

За допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру заявнику

Державний
кадастров и й реєстратор

в В день надходження 
заяви в електронній 

формі до 
. відповідного 

структурного 
підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області в 
порядку черговості



повідомляється про прийняття 
заяви та присвоєний їй 
реєстраційний номер

5. У разі подання заяви в 
електронній формі через Публічну 

кадастрову карту програмним 
забсз печ єни я м Держа вн ого 

земельного кадастру в 
автоматизованому порядку 

формується заява про надання 
відомостей з Державного 

земельного кадастру, а також витяг 
з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку або 
повідомлення про відмову в 

наданні таких відомостей, які 
передаються в режимі реального 

часу у формі електронного 
документа технічними засобами 

телекомунікацій на адресу 
електронної пошти, зазначену в 

заяві (за бажанням заявника 
отримання результату у формі 

електронного документа). У цьому 
випадку формування документів у 

паперовому вигляді не 
здійснюється.

За допомогою 
програмного 
забезпечення 
Державного 

земельного кадастру.

В В режимі реального 
часу під час 

подання заяви в 
електронній формі 

через Публічну 
кадастрову карту

6. Внесення до Державного 
земельного кадастру даних;
1) реєстраційний номер заяви 

(запиту!;
2) дата реєстрації заяви (запиту);

3) відомості про особу, яка 
звернулася із заявою (запитом);

4) кадастровий номер (за 
наявності) та місцезнаходження 
земельної ділянки або дані про

інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого 

здійснено зарпт;
5) підстави для'надання 

відповідної інформації з
посиланням на норму закону, яка 

передбачає право відповідного 
органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування 
запитувати таку інформацію, а 

також реквізити справи, у зв'язку з 
якою виникла потреба в отриманні 
інформації (якщо запит здійснено 
органом державної влади, Ррганом 

місцевого самоврядування);
6) відомості про оплату послуг з

Державний
кадастровий реєстратор

В 4 В день реєстрації 
заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Дсржгеокадастру у 
Сумській області



надання відомостей з Державного 
земельного кадастру або про їх 

безоплатне надання з посиланням 
на відповідну норму закону;
7) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора,який 
• -- . прийняв заяву (запит).

Створення електронної копії 
заяви у Державному земельному 

кадастрі.

7. Формування витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку за визначеною формою за 

допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру 
або

формування повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 
за визначеною формою за 
допомогою програм ного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру.

Державний
кадастрови й реєстратор

В В день реєстрації 
заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

8. Передача витягу з Державного ' 
земельного кадастру про земельну 
ділянку у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 
наданні відомостей »Державного 

земельного кадастру у паперовому 
вигляді до спеціаліста відповідного 
структурного підрозділу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області для проставлення 
у системі документообігу позначки 
про виконання послуги та передачі 

його до центру надання 
адм іністраті і в них послуг

Державний
кадастровий реєстратор

В В день реєстрації 
заяви у 

відповідному 
структурному 

п ідрозділ і 
Головного 
управління 

Дсржгсокадастру у 
Сумській області

9. Проставлення у системі 
документообігу відповідного 

структурного підрозділу Головного 
управління Держг еокадастру у 
Сумській області позначки про 
виконання послуги та передача 

витягу з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку у 

паперовому'вигляді або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у паперовому 

вигляді до центру надання

Спеціаліст 
відповідного 
структурного 

підрозділу Головного 
.управління 

Держгеокадастру у 
Сумськії! області

В В день реєстрації 
заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області



адміністративних послуг

10. Видача.замовнику витягу з 
Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку у паперовому 
вигляді або повідомлення про 

„відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді

Адміністратор центру 
надання

адміністративних
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання витягу з 
Державного 
земельного 

кадастру про 
земельну ділянку 
або повідомлення 

про відмову у 
наданні відомостей 

з Державного 
земельного 

кадастру

Загальна кількість днів надання послуг и - 1 робочий день

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) 1 робочий день

П рим ітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Дєржгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до територіального органу Дєржгеокадастру на території дії повноважень 
відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Дєржгеокадастру, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до * суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Л*-
Умовні позначки: В -  виконує, У  -  бере участь, 11 погоджує, 3 -  затверджує.



Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н А  КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягів зДержавного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма 
відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на 

земельну ділянку, що виникли після І січня 2013 р.

№
з/п

Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа 
і струкдурний 

підрозділ

Дія
(В,
У,
п ,
3)

Термін виконання
(днів)

1. Прийом та реєстрація заяви 
суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних послуг 
(крім заяв в електронній формі за 

кваліфікованим електронним 
підписом (печаткою) заявника, які 

надсилаються через Публічну 
кадастрову карту або з 

в и кор и ста 11 н я м Єдн но го 
державного вебпортаду 

електронних послуг, у тому числі 
через всб-сторінку 
Держгеокадастру).

Адміністратор центру 
надання

адміністративних
послуг

в В день надходження 
(в порядку 
черговості)

2. Передача заяви відповідному 
структури ом у п ідрозд ілу 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області

Адміністратор центру 
надання

адміністративних
послуг-

9 В день реєстрації 
заяви

і

3. Реєстрація заяви у системі 
документообігу в ід п о в іди ого 

структурного підрозділу І оловного 
управління Держгеокадастру у 

Сумській області, передача 
документів до Державного 
кадастрового реєстратора

Спеціаліст 
відповідного 
структурного 

п і д р о з; тілу Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття заяви в електронній 
формі за кваліфікованим

електронним підписом (печаткою) 
заявника, надісланої через 

Публічну кадастрову карту або з 
використанням Єдиного 
державного вебпортаду 

електронних послуг, у тому числі 
через веб-сторінку 
Держгеокадастру.

За допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру заявнику

Державний
кадастровіїй реєстратор

в її день надходження 
заяви в електронній 

((юрмі до 
відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області в 
порядку черговості



повідомляється про прийняття 
заяви та присвоєний їй 
реєстраційний номер

5.
>

У разі подання заяви в 
електронній формі через Публічну 

„кадастрову карту програмним 
забезпеченням Державного 

земельного кадастру в 
автоматизованому порядку 

формується заява про надання 
відомостей з Державного 

земельного кадастру, а також витяг 
з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку або 
повідомлення про відмову в 

наданні таких відомостей, які 
передаються в режимі реального 

часу у формі електронного 
документа технічними засобами 

телекомунікацій на адресу 
електронної пошти, зазначену в 

заяві (за бажанням заявника 
отримання результату у формі 

електронного документа). У цьому 
випадку формування документів у 
' паперовому вигляді не 

здійснюється.

За допомогою 
програмного 
забезпечення 
Державного 

земельного кадастру.

В В режимі реального 
часу під час 

подання заяви в 
електронній формі 

через Публічну 
кадастрову карту

6. Внесення до Державного 
земельного кадастру даних:
1) реєстраційний номер заяви 

(запиту);
2) дата реєстрації заяви (запиту);

- 3) відомості про особу, яка 
звернулася із заявою (запитом);

4) кадастровий номер (за 
наявності) та місцезнаходження 
земельної ділянки або дані про 

інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого 

здійснено заштт;
5) підстави для надання 

відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка 

передбачає право відповідного 
органу державнаі влади, органу 

місцевого самоврядування 
запитувати таку інформацію, а 

також реквізити справи, у зв'язку з 
якою виникла потреба в отриманні 
інформації (якщо запит здійснено 
органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування);
6) відомості про оплату послуг з

Державний
кадастровий реєстратор

В
і

В день реєстрації 
заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Дсржтеокадастру у 
Сумській області



надання відомостей з Державного 
земельного кадастру або про їх 

безоплатне надання з посиланням 
на відповідну норму закону;
7) відомості про Державного 

. кадастрового реєстратора, який 
прийняв заяву (запит). 

Створення електронної копії 
заяви у Державному земельному 

кадастрі.

7. Формування витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку за визначеною формою за 

допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру 
або

формування повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 
за визначеною формою за 
допомогою програмного 

забезпечення Державного 
земельного кадастру.

Державний
кадастровий реєстратор

В В день реєстрації 
заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області

8. Передача витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 
наданні відомосте» з Державного 

земельного кадастру у паперовому 
вигляді до спеціаліста відповідного 

структурного підрозділу 
територіального органу 

Держгсокадастру для проставлення 
у системі документообігу позначки 
про виконання послуги та передачі 

його до центру надання 
адміністративних послуг

Державний
кадастровий реєстратор

В В день реєстрації 
заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області

9. Проставлення у системі 
документообігу відповідного 

структурного підрозділу Головного 
управління Держгсокадастру у 
Сумській області позначки про 
виконання послуги та передача 
витягу з Державног о земельного 
кадастру про земельну ділянку у 

паперовому вигляді або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у паперовому 

вигляді до центру надання

Спеціаліст 
відповідного 
структурного 

підрозділу Головного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області

В В лень реєстрації 
заяви у 

відповідному 
■ структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області



адміністративних послуг

10. Видача, замовнику витягу з 
Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку у паперовому 
вигляді або повідомлення про 

, „відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді

Адміністратор центру 
надання

адміністративних
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання витягу з 
Державного 
земельного 

кадастру про 
земельну ділянку 
або повідомлення 

про відмову у 
наданні відомостей 

з Державного 
земельного 

кадастру

Загальна кількість днів надання послуги - 1 робочий день

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) 1 робочий день

П рим ітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг' можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень 
відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до , суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

АГ

Умовні позначки: В  -  виконує, У -  бере участь, П - погоджує, 3 -  затверджує.



Т Е Х Н О Л О ГІЧ Н А  К А РТ К А
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягів з Державного земельного кадастру про землі в межах 
і адміністративно-територіальних одиниць

№
з/іт

Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа 
і структуриий 

підрозділ

Дія
(В,

' у, 
п , 
3)

Термін виконання
(днів)

І. Прийом та реєстрація заяви суб’єкта 
звернення в центрі надання 

адміністративних послуг (крім заяв в 
електронній формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 
заявника, які надсилаються через 
Публічну кадастрову карту або з 

використанням- Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, утому 

числі через всб-сторінку 
Держгсокадастру).

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в Протягом одного 
робочого дня(Заяви 

реєструються в день їх 
надходження в 

порядку черговості)

2. Передача заяви Головному управлінню 
Держгсокадастру у Сумській області,

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг.

в В день реєстрації заяви

3. Реєстрація заяви у системі 
документообігу Головного управління 
Держгсокадастру у Сумській області, 
передача документів до Державного 

кадастрового реєстратора

Спеціаліст
Головного 
управління 

Держгсокадастру 
у Сумськії! 

області

в 4 В день реєстрації заяви

4. Прийняття заяви в електронній формі 
за кваліфікованим електронним 
підписом (печаткою) заявника, 

надісланої через Публічну кадастрову 
карту або з використанням Єдиного 
державного вебпоруалу електронних 

послуг, у тому числі через веб-сторінку 
Держгсокадастру).

За допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного 
кадастру заявнику повідомляється про 

прийняття заяви та присвоєний їй 
реєстраційний номер

Державний
кадастровий
реєстратор

в ЕЗ день надходження 
заяви в електронній 
формі до Головного 

управління 
Держгсокадастру у 
Сумській області в 
порядку черговості

5. Внесення до Державного земельного 
кадастру даних;

1) реєстраційний номер заяви (запиту);
2) дата реєстрації заяви (запиту);

3) відомості про особу, яка звернулася

Державний
’"'кадастровий

реєстратор

в Не пізніше першого 
робочого дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головно м у уп равл і н н і 
Держгсокадастру у

ГУ;ііТЖ!ТОКЛЛЛСт
82/0/13-21 від 303)9.2021



із заявою (запитом);
4) кадастровий номер (за наявності) та 
місце розташування земельної ділянки 
або дані про інший об'єкт Державного . 

земельного кадастру, щодо якого 
здійснено запит;

, .,,5) підстави для надання відповідної 
інформації з посиланням на норму 

закону, яка передбачає право 
відповідного органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування 
запитувати таку інформацію, а також 

реквізити справи, у зв'язку з якою 
виникла потреба в отриманні 

інформації (якщо запит здійснено 
органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування);
6) відомості про оплату послуг з . 

надання відомостей з Державного 
земельного кадастру або про їх 

безоплатне надання з посиланням на 
відповідну норму закону;

7) відомості (у разі наявності) про 
Державного кадастрового реєстратора, 

який прийняв заяву (запит). 
Створення електронної копії заяви у 

•• Державному земельному кадастрі.

Сумській області

6. Формування витягу з Державного
земельного кадастру про землі в межах

території адм і ністративн о-
територіальних одиниць за визначеною ; тформою за допомогою програмного
забезпечення Державного земельного 

кадастру 
або

формування повідомлення про відмову 
у наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру за визначеною 
формою за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 
кадастру.

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше дев’ятого 
робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному управлінні 
Дєржгеокадастру у 
Сумській області

7. За бажанням заявника у разі подання 
заяви в електронній формі надсилання 

витягу з Державного земельного 
кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних 
одиниць або повідомлення про відмову 

у наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі 

електронного документа засобами 
телекомунікаційного зв'язку

Державний 
кадастровий 
,реєстратор

В Не пізніше десятого 
робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному управлінні 
Дєржгеокадастру у 
Сумській області

і у ; ;у р ж г г (ж л ;{л с їр у  у сум с ь кій  о ьялс  п 
82/0/13-21 від 30.09.2021



8. Передає витяг з Державного 
земельного кадастру про землі в межах 

території адміністративно- 
територіальних одиниць у паперовому 
вигляді або повідомлення про відмову 

у наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у паперовому 
вигляді до спеціаліста Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області для проставлення у 
системі докумен і ообігу позначки про 
виконання послуги та передачі його до 

центру надання адміністративних 
послуг

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше десятого 
робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Гол ов ному уп ра вл ін 11 і 
Держгеокадастру у 
Сумській області

9. Проставляє у системі документообігу 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області 
позначку про виконання послуг и та 

передає витяг з Державного земельного 
кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних 
одиниць у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у наданні 
відомостей з Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді до 
? центру надання адміністративних 

послуг

Спеціаліст 
Головного 
управління 

Держіеокадастру 
у Сумській 

області

В Не пізніше десятого 
робочог о дня з дня 
реєстрації заяви у 

Гол ов ному уп ра вл і н н і 
Держгеокадастру у 
Сумській області

10, Видача замовнику витягу з Державного 
земельного кадастру про землі в межах 

території адміністративно- 
територіальних одіїниць у паперовому 
вигляді або повідомлення про відмову 
, у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому 
вигляді

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В " В день звернення 
заявника після 

отримання витягу з 
Державного 

земельного кадастру 
про землі в межах 
адміністративно- 
територіальних 

одиниць або 
повідомлення про 
відмову у наданні 

відомостей 3 
Державного 

з ем с л ы і о г о к ад а ст ру

Загальна кількість днів надання послуги - 10 робочих днів

Загальна кількість Днів надання послуги (передбачена 
законодавством) - 10 робочих днів

П рим ітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бутлі 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені; до територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень

і ; ' під о,'  -\ 1. єП л і



відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Умовні позначки: В  -  виконує, У -бере участь, П-погодж ує, 3 -  затверджує.
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Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н А  КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягів з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

№
з /п

Етани послуги Відповідальна посадова
особа

і структурний підрозділ •

Дія
(В,
У ,
гг,
3)

Термін
виконання

(днів)

1. Прийом та реєстрація заяви 
суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних послуг 
(крім заяв в електронній формі за 

кв а лі ф і кован и м ел ектр он ним 
підписом (печаткою) заявника, 

які надсилаються через Публічну , 
кадастрову карту або з 

в и корнетання м Єди н ого 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через веб-сторінку 
Д ерж гео ка да стр у).

Адміністратор центру 
надання

адм ін істрат и в н и х п ослуг

в Протягом одного 
робочого дня 

(Заяви
реєструються в 

день їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. Передача заяви Головному 
' управлінню Держгеокадастру у 

Сумській області,

Адміністратор центру 
надання

а дм і н і страт и в н и х -послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. Реєстрація заяви у системі 
документообігу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області, передача 
документів до Державного 
кадастрового реєстратора

Спеціаліст Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

В В день реєстрації 
заяви

4, Прийняття заяви в електронній 
формі за кваліфікованим 
електронним підписом 

(печаткою) заявника, надісланої 
через Публічну кадастрову карту 

або з використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через всб-сторінку 
Держгеокадастру).

За допомогою програмного 
забезп еч єн ня Державн ого 

земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття 

заяви та присвоєний їй 
реєстраційний номер

Державі і и й кадастрові і й 
реєстратор

в В день 
надходження 

заяви в
електронній формі 

до Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській області 

в порядку 
черговості

5. Внесення до Державного 
земельного кадастру даних:

Державний кадастровий 
реєстратор

в Не пізніше
першого робочого



1) реєстраційний номер заяви; 
2) дата реєстрації' заяви;

3) відомості про особу, яка 
звернулася із заявою (запитом);

4) кадастровии’номер (за 
наявності) та місцезнаходження

земельної ділянки, щодо якої 
подано заяву;

5) підстави для надання 
відповідної інформації з

посиланням на норму закону, яка 
передбачає право відповідного 

органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування 

запитувати таку інформацію, а 
також реквізити справи, у зв’язку 

з якою виникла потреба в 
отриманні інформації (якщо 

запит здійснено органом 
державної влади, органом 

місцевого самоврядування);
6) відомості про оплату послуг 3 

надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 
або про їх безоплатне надання з 
посиланням на відповідну норму 

закону;
7) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який 
прийняв заяву. 

Створення електронної копії 
заяви у Державному земельному 

кадастрі, щ

•і

дня з дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області

6. Формування витягу з Державного 
земельного кадастру про 

обмеження у використанні 
земель за визначеною формою за 

допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру 
або

формування повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 
за визначеною формою за 
допомогою програмного 

забезпечення Державного 
земельного кадастру.

Державний кадастровий 
реєстратор

В Не пізніше 
дев’ятого 

робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області

7. За бажанням заявника у разі 
подання заяви в електронній 
формі надсилання витягу т  

Державного земельного кадастру 
про обмеження у використанні

Державний кадастровий 
реєстратор

В Не пізніше 
десятого робочого 

ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Ґ оловному



земель або повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 
у формі електронного документа 

засобами телекомунікаційного 
зв'язку

управлінні 
Держгеокадастру 

у Сумській області

.8. Передає витяг з.Дсржавного 
земельного кадастру про 

обмеження у використанні 
земель у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у 
паперовому вигляді до 

спеціаліста відповідного 
структурного підрозділу 
територіального органу 

Держгеокадастру для 
проставлення у системі 

документообіг)- позначки про 
виконання послуги та передачі 

його до центру надання 
адміністративних послуг

Державний кадастровий 
реєстратор

В Не
пізніше десятого 

робочого Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській області

9. Проставляє у системі 
документообігу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області позначку про 
виконання послуги та передає 

витяг з Державного земельного
кадастру про обмеження у. твикористанні земель у 

паперовому вигляді або 
■ повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у 

паперовому вигляді до центру 
надання адміністративних послуг

Спеціаліст Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

В Не
пізніше десятого 

робочого дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській області

10. Видача замовнику витягу з 
Державного земельного кадастру 

про обмеження у використанні 
земель у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у 
паперовому вигляді

Адміністратор центру 
надання

адміністративних послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання витягу 
з Державного 

земельного 
. кадастру про 

обмеження у 
використанні 

земель або 
повідомлення про 
відмову у наданні 

відомостей з 
Державного 
земельного 

кадастру



Загальна кількість днів надання послуги - 10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством)
£

10 робочих днів

П рим ітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень 
відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Умовні позначки: В  -  викопує, У - бере участь, П погоджує, 3 -  затверджує.



Т Е Х Н О Л О ГІЧ Н А  КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

№ 
з/п

Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа 
і структурний 

підрозділ

Дія
(В,
.У,
II ,

3)

Термін
виконання

(днів)

1. Прийом та реєстрація заяви 
суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних послуг 
(крім заяв в електронній формі за 

кваліфікованим електронним 
підписом (печаткою) заявника, які 

надсилаються через Публічну 
кадастрову карту або з 

використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через веб-сторінку 
Держгеокадастру).

Адміністратор центру
надання

адміністративних
послуг

в Протягом одного 
робочого дня 

(Заяви
реєструються в 

день їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. г Передача заяви Головному 
управлінню Держгеокадастру у 

Сумській області або 
відповідному структурному 

підрозділу Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

облает'?

Адміністратор центру 
надання

адміністративних
послуг

в В день реєстрації 
заяви

і

3. Реєстрація заяви у системі 
документообігу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного структурного 
підрозділу Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області, передача документів до 

Державного кадастрового 
реєстратора

Спеціаліст Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного 
структурного 

підрозділу Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумськії! області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття заяви в електронній 
формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 
заявника, надісланої через 

Публічну кадастрову карту або з 
використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через веб-сторінку 
Д ержгеока да стру).

' Державний 
кадастровий 
"реєстратор

в . В день 
надходження 

заяви в
електронній формі 

до Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 
області або 

відповідного



За допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття 

заяви та присвоєний їй 
реєстраційний номер

структурного 
підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області в порядку 
черговості

5. Внесення до Державного 
земельного кадастру даних:

1) реєстраційним номер заяви 
(запиту);

2) дата реєстрації заяви (запиту);
3) відомості про особу, яка 

звернулася із заявою (запитом);
4) кадастровий номер (за 

наявності) та місце розташування
земельної ділянки або дані про 

інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого 

здійснено запит;
5) підстави для надання 
відповідної інформації з

посиланням на норму закону, яка 
передбачає право відповідного 
орган>' державної влади, органу 

місцевого самоврядування 
запитувати таку інформацію, а 

також реквізити справи, у зв'язку 
з якою виникла потреба в 

отриманні інформації (якщо запит 
здійснено органом Державної 

влади, органом місцевого 
самоврядування);

6) відомості про оплату послуг з 
надання відомостей з Державного 

земельного кадастру або про їх 
безоплатне надання з посиланням 

на відповідну норму закону;
7) відомості (у разі наявності) про 

Державного кадастрового 
реєстратора, який прийняв заяву 

(запит).
Створення електронної копії 

заяви у Державному земельному 
кадастрі.

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
першого робочого 

дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській 
області або 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

6. Формування довідки, що містить 
узагальнену інформацію про землі 

(території) за визначеною 
формою за допомогою 

програмного забезпечення" 
Державного земельного кадастру 

або

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
дев’ятого 

робочого дня з дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держ геокадастру



формування повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 
за визначеною формою за 
допомогою програмного 

забезп єч єн н я Держави ого 
земельного кадастру.

у Сумській 
області або 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

7. Підписання довідки, що містить 
узагальнену інформацію про землі 
(території) у паперовому вигляді 
або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у 
паперовому вигляді та 

засвідчення підпису власного 
печаткою, а у разі, коли довідка 
надається в електронній формі, - 

посвідчення власним 
кваліфікованим електронним 

підписом.

Державний
кадастровий
реєстратор

3 Не
пізніше десятого 

робочого дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській 
області або 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

8. За бажанням заявника у разі 
подання заяви в електронній 

формі надсилання довідки, що 
містить узагальнену інформацію 

про землі (території), або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі 

електронного документа засобами 
телекомунікаш ііного зв'язку

Державний 
кадастровий 
реєстратор

«і

В Не пізніше 
десятого робочого 

дня з дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Дсрж гсокадастру 
у Сумській 
області або 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Дсрж гсокадастру 
у Сумській 

області

9. Передає довідку, що містить 
узагальнену інформацію про землі 
(території) у паперовому вигляді 
або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у 

паперовому вигляді до спеціаліста 
Головного управління

Державний
кадастровий
реєстратор

в Не
пізніше десятого 

робочого Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській



а .

Держгеокадастру у Сумській 
області або відповідного 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 
області для проставлення у 

системі документообігу позначки 
про виконання послуги та 

передачі його до центру надання 
адм іністрати в н и х п ослуг

області або 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

10. Проставляє у системі 
документообігу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного структурного 
підрозділу Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області позначку про виконання 
послуги та передає довідку, що 

містить узагальнену інформацію 
про землі (території) у 
паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у 
' паперовому вигляді до центру 
надання адміністративних послуг

Спеціаліст Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного 
структурного 

, підрозділі Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

В Не
пізніше десятого 

робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у  Сумській 
області або 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Д ерж геока дастру 
у Сумській 

області

11. Видача замовнику довідки, що 
містить узагальнену інформацію 

про землі (території) у 
паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у- 
паперовому вигляді

Адміністратор центру 
надання

адміністративних
послуг

В 4 В день звернення 
заявника після 

отримання 
довідки, що 

містить 
узагальнену 

інформацію про 
землі (території) 

або повідомлення 
про відмову у 

наданні 
відомостей 3 
Державного 
земельного 

кадастру

Загальна кількість днів надання послуги - 10 робочих днів

Загальна кількість днів палатні послуги (передбачена 
законодавством) -

10 робочих днів

П рим ітка: дії або бездіяльність.„посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;



рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень 
відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Умовні'позначки: В викопує; У - бере участь; П погоджує; 3 затверджує.



Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н А  К А Р Т К А
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової
карти (плану)

№
з/п

Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа 
і структурний 

підрозділ

Дія
(В,
У,
II,
3)

Термін виконання 
(днів)

1. Прийом та реєстрація заяви 
суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних послуг 
(крім заяв в електронній формі за 

кваліфікованим електронним 
підписом (печаткою) заявника, які 

надсилаються через Публічну 
кадастрову карту або з 

використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через веб-сторінку 
Держгеокадастру).

Адміністратор центру 
надання

адміністративних
послуг

в Протягом одного 
робочого дня (Заяви 
реєструються в день 

їх надходження в 
порядку черговості)

2. .* Передача заяви Головному 
управлінні Держгеокадастру у 

Сумській області або відповідному ’ 
структурному підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області т

Адміністратор центру 
надання

адмії і істративних 
послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. , Реєстрація заяви у системі 
документообігу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області або відповідного 

структурного підрозділу 
Г оловного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області, передача документів до 

Державного кадастрового 
реєстратора

Спеціаліст Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного 
структурного 

підрозділу Г оловного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття заяви в електронній 
формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 
заявника, надісланої через 

Публічну кадастрову карту або з 
використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через веб-сторінку 
Держгеокадастру.

Державний
кадастровий
реєстратор

в В день надходження 
заяви в електронній 
формі до Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідного 

структурного 
підрозділу 
Г оловного

у У |н  иуд). ОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЇ ОГЛАС і і

82/0/13-21 від 30,09.2021



За допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття 

заяви та присвоєний їй 
рсєстраці й н и й н омер

управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області в 
порядку черговості

5. Внесення дд Державного 
земельного кадастру даних:

1) реєстраційний номер заяви 
(запиту);

2) дата реєстрації заяви (запиту);
3) відомості про особу, яка 

звернулася із заявою (запитом);
4) кадастровий номер (за 

наявності) та місце розташування
земельної ділянки або дані про 

інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого 

здійснено запит;
5) підстави для надання 
відповідної інформації з

посиланням на норму закону, яка 
передбачає право відповідного 
органу державної влади,органу 

місцевого самоврядування 
запитувати таку інформацію, а 

також реквізити справи, у зв'язку з 
якою виникла потреба в отриманні 
інформації (якщо запит здійснено 

органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування);

6) відомості про гйїлату послуг з 
надання відомостей з Державного 

земельного кадастру або про їх 
безоплатне надання з посиланням 

на відповідну норму закону;
7) відомості (у разі наявності) про 

Державного кадастрового 
реєстратора, який прийняв заяву 

(запит).
Створення електронної копії заяви 

у Державному земельному 
кадастрі.

Державин й 
кадастровий 
реєстратор

В Не пізніше першого 
робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумськії! області

б. Формування внкопіювання з 
картографічної основи 

Державного земельного кадастру, 
кадастрової карти (плану)за 

визначеною формою за допомогою 
програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру 
або

формування повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з

Державний 
кадастровий 

• реєстратор

В Не пізніше другого 
робочого дня з дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлін ні 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі



Державного земельного кадастру 
за визначеною формою за 
допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру.

Г оловного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

7. - --Підписання викопіювання з 
картографічна/ основи 

Державного земельного кадастру, 
кадастрової карти (плану) у 

паперовому вигляді або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у паперовому 

вигляді та засвідчення підпису 
власного печаткою, а у разі, коли 

викопіювання надається в 
електронній формі, - посвідчення 

його власним кваліфікованим 
електронним підписом.

Державний
кадастровий
реєстратор

3 Не пізніше третього 
робочого Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

8. За бажанням заявника у разі 
подання заяви в електронній формі 

надсилання викопіювання з 
картографічної основи 

Державного земельного кадастру,
'* кадастрової карти (плану) або 

повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 
електронного документа засобами 

телекомунікаційного зв'язку

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше третього 
робочого Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідному4

структурному 
підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

9. Передає викопіювання з 
картографічної основи 

Державного земельного кадастру, 
кадастрової карти (плану) у 

паперовому вигляді або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у паперовому 
вигляді до спеціаліста Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області або відповідного 

структурного підрозділу 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області для проставлення у 

системі документообігу позначки 
про виконання послуги та передачі 

його до центру надання 
адміністративних послуг

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше третього 
робочого дня з дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
упра влігші 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

У ;;г:оЖП-0КАДАС1 Р /У  СУМСЬКІЙ о сил е н



10. Проставляє у системі 
документообігу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області або відповідного 

структурноіо підрозділу 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області позначку про виконання 

послуги та передає викопіювання з 
картографічної основи 

Державного земельного кадастру, 
кадастрової карти (плану) у 

паперовому вигляді або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у паперовому 

вигляді до центру надання 
а д м і н і с тр а т и в н и х і т ос л уг

Спеціаліст Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного 
структурного 

п і дро зд і л у Гол о в 11 о го 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

В Не пізніше третього 
робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумський області

11. Видача замовнику викопіювання з 
картографічної основи 

Державного земельного кадастру, 
кадастрової карти (плану) у 

паперовому вигляді або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
, земельного кадастру у паперовому 

вигляді

Адміністратор центру 
надання

адміністративних
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання 
викопіювання з 
картографічної 

основи Державного 
земельного 
кадастру, 

кадастрової карти 
(плану)або 

повідомлення про 
відмову у наданні 

відомостей 3 
Державного 

земельного кадастру

Загальна кількість днів надання послуги - 3 робочих дні

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена 
законодавством) -

3 робочих дні

П рим ітка: дії або бездіяльність посадової особи Г оловного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можугь бути 
оскаржені: до територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень 
відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Умовні позначки: В виконує; У ■ бере участи; П погоджує; 3 затверджує.



Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н А  К А Р Т К А
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного
кадастру

№
з/п

Етапи послуги Відповідальна
посадова особа 
і структурний 

підрозділ

Дія
(В,
У,
п ,
3)

Термін
виконання

(днів)

1. Прийом та реєстрація заяви суб’єкта 
звернення в центрі надання 

адміністративних послуг (крім заяв в 
електронній формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 
заявника, які надсилаються через 
Публічну кадастрову карту або з 

використанням Єдиного державного 
вєбпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку 
Держгеокадастру).

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг'

в Протягом одного 
робочого дня 

(Заяви
реєструються в 

день ‘їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. Передача заяви Головному управлінню 
Держгеокадастру у Сумській області або 
відповідному структурному підрозділу 

Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в В день реєстрації 
заяви

3.
АГ

Реєстрація заяви у системі 
документообігу Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області або 
відповідного структурного підрозділу 

Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, передача документів 

до Державного кадастрового 
реєстратора

Спеціаліст 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідного 

структурного 
підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадаструу 
Сумській області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття заяви в електронній формі за 
кваліфікованим електронним підписом 
(печаткою) заявника, надісланої через 

Публічну кадастрову карту або з 
використанням Єдиного державного 

вєбпорталу електронних послуг, у тому 
числі через веб-сторінку 

Держгеокадастру.
За допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного

Державний
кадастровий
реєстратор

в В день 
надходження 

заяви в
електронній формі 

до Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській області 

або відповідного 
структурного

ГУ ІЦТЖІКЖАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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кадастру заявнику повідомляється про 
прийняття заяви та присвоєний їй 

реєстраційний номер

підрозділу 
Головного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області

5. Внесення до Державного земельного 
кадастру даних:

І) реєстраційний номер заяви (запиту); 
2) дата реєстрації заяви (запиту);

3) відомості про особу, яка звернулася із 
заявою (запитом);

4) кадастровий номер (за наявності) та 
місце розташування земельної ділянки 
або дані про інший об’єкт Державного 

земельного кадастру, щодо якого 
здійснено запит;

5) підстави для надання відповідної 
інформації з посиланням на норму 

закону, яка передбачає право 
відповідного органу державної влади.

Державний
кадастровий
реєстратор

в порядку 
черговості

В Не пізніше 
першого робочого 

дня з дня 
реєстрації заяви у 

Іолодному 
управлінні 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області

органу місцевого самоврядування 
запитувати таку інформацію, а також 

реквізити справи, у зв'язку з якою 
, виникла потреба в отриманні інформації 

(якщо запит здійснено органом 
державної влади, органом місцевого 

самоврядування);
6) відомості про оплату послуг з 

надання відомостей з Державного 
земельного кадастру або про їх 

безоплатне надання з посиланням на 
відповідну норму закону;

7) відомості (у разі наявності) про 
Державного кадастрового реєстратора, 

який прийняв заяву (запит). 
Створення електронної копії заяви у 
Державному земельному кадастрі.

6. Формування копій документів, що 
створюються під час ведення 

Державного земельного кадастру та/або 
витягів з них за визначеними (формами 

за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру у двох

Державний
кадастровий
реєстратор

Не пізніше 
.дев’ятого 

робочого дня з дня 
реєстрації заяви у 

1оловному 
управлінні

примірниках;
або

формування повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного

Дсржгеокадастру 
у Сумській області 
або відповідному 

структурному
земельного кадастру за визначеною 
([юрмою за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 
кадастру.

підрозділі
Головного
управління

Дсржгеокадастру



у Сумській області

7. Підписання копії документа, що Державний 3 Не пізніше
створюється під час ведення кадастровий десятого робочого

Державного земельного кадастру та/або реєстратор дня 3 дня
- витягу з нього у паперовому вигляді або реєстрації заяви у

повідомлення про відмову у наданні Г оловному
відомостей з Державного земельного управлінні

кадастру у паперовому вигляді та Держгеокадастру
засвідчення підпису власною печаткою, у Сумській області

а у разі, коли копія документа або відповідному
Державного земельного кадастру або структурному
витяг з нього надається в електронній підрозділі

формі, - посвідчує його власним Г оловного
кваліфікованим електронним підписом. управління

Держгеокадастру 
у Сумськії! області

8. За бажанням заявника у разі подання Державний В Не пізніше
заяви в електронній формі надсилання кадастровий десятого робочого

копії документа, що створюється під час реєстратор ДНЯ 3 дня
ведення Державного земельного реєстрації заяви у
кадастру та/або витягу з нього у Головному

паперовому вигляді або повідомлення управлінні
про відмову у наданні відомостей з Держгеокадастру
Державного земельного кадастру у у Сумській області

формі електронного документа засобами або відповідному
телекомунікаційного зв'язку структурному

підрозділі
Головного
управління

Дсржгсокадастру 
у Сумській області

9. Передає сформовані для видачі заявнику Державний в Не пізніше
копію документа, що створюється під кадастровий десятого робочого
час ведення Державного земельного реєстратор дня 3 дня

кадастру та/або витягу з нього у реєстрації заяви у
паперовому вигляді або повідомлення Головному

про відмову у наданні відомостей з управлінні
Державного земельйого кадастру у Держгеокадастру
паперовому вигляді до спеціаліста у Сумській області

Головного управління Дсржгсокадастру або відповідному
у Сумській області або відповідного отрукіурному
структурного підрозділу Головного підрозділі

управління Держгеокадастру у Сумській 1 ’оловного
області для проставлення у системі управління

документообігу позначки про виконання Держгеокадастру
послуги та передачі їх до центру 

надання адміністративних послуг.
у Сумській області

10. Проставляє у системі документообігу Спеціаліст в Не пізніше
відповідного Головного управління Головного . десятого робочого

Держгеокадастру у Сумській області або управління ДНЯ 3 дня



відповідного структурного підрозділу 
Головного управління Дсржгсокадастру 

у Сумській області позначку про 
виконання послуги та передає копію 
документа, що створюється під час 

ведення Державного земельного 
кадастру та/або витягу з нього у 

паперовому вигляді або повідомлення 
про відмову V наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді до цен тру надання 
адміністративних послуг

Дсржгсокадастру у 
Сумській області 
або відповідного 

структурного 
підрозділу 
Головного 
управління 

Дсржгсокадастру. у 
Сумській області

реєстрації заяви у 
Головному 
управлінні 

Дсржгсокадастру 
у Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
І одовного 
управління 

Дсржгсокадастру 
у Сумській області

11. Видача замовнику копії документа, що 
створюється під час ведення 

Державного земельного кадастру та/або 
витягу з нього у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у наданні 
відомостей з Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді

Адм іністратор 
центру надання 

адміністративних
послуг

в В день звернення 
заявника після 

отримання копії 
документа, що 

створюється під 
час ведення 
Державного 
земельного 

кадастру та/або 
витягу з нього або 
повідомлення про 
відмову у наданні 

відомостей з 
Державного 
земельного 

кадастру

Загальн а к іл ьк ість  днів надання послуги - 10 робочих днів

Загал ьн а  к іл ьк ість  днів надання послуги (передбачена 
законодавством) - 10 робочих днів

П рим ітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Дсржгсокадастру у 
Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень 
відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

У м о в н і п о з н а ч к и :  В  - в и к о н у є ; У  - б е р е  у ч а с т ь ;  П - п о г о д ж у є ;  3 ..затверджує.



II Л і ІО л  О Г ІЧ н А КА РТКА
адміністративної послуги виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

№
з/п

>
Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа 
і структурний 

підрозділ

Дія
(В,
У,
II.
3)

Термін
виконання

(днів)

1., Прийом пакета документів 
суб’єкта звернення: повідомлення 
про виявлення технічної помилки, 
документів, що містять зазначені у 
повідомленні технічні помилки, та 

документів, що підтверджують такі 
помилки і містять правильну 

редакцію відповідних відомостей 
(крім документів, поданих 

заявником із заявою в електронній 
формі з накладенням 

кваліфікованого електронного 
підпису (печатки) з 

використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через окрему офіційну веб- 

сторінку Держгеокадастру, що 
забезпечує формування та подання 
заяви (у тому числі з Державного 

аграрного реєстру), їх реєстрація в 
центрі надання адміністративних 

послуг.

Адміністратор центру 
надання

адм ін і страти в н и х послуг

в Протягом одного 
робочого дня 

(повідомлення 
реєструються в 

день їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. Передача пакета документів з 
повідомленням Головному 

управлінню Держгеокадастру у 
Сумській області або відповідному 

структурному підрозділу 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області у

Адмін істратор цен тру 
надання

адміністративних послуг

в В день реєстрації 
повідомлення

3, Прийом пакета документів, 
реєстрація повідомлення у системі 

документообігу Головного 
управління Держгеокадастру у 

Сумській області або відповідного 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Д ер ж ге о кад ас т р у  у  С у м с ь к ій  

області, передача документівддо 
Державного кадастрового 

реєстратора

Спеціаліст Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумськії! області або 

відповідного 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Д ерж геокад аст ру у  
Сумській області

в

/

В день реєстрації 
повідомлення



4. Прийняття пакета документів, 
поданих суб’єктом звернення із 

повідомленням в електронній 
({юрмі з накладенням 

кваліфікованого електронного 
підпису (печатки) 

з використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, утому числі 
через окрему офіційну веб- 

сторінку Держгеокадастру, що 
забезпечує (формування та подання 
заяви (у тому числі з Державного 

аграрного реєстру).
За допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття 

заяви та присвоєний їй 
реєстраційний номер

Держав ни п кадастрови й 
реєстратор

В В день
надходження

повідомлення в 
електронній (формі 

до Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідного 

структурного 
підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

4. Перевіряє:
-  форму та зміст повідомлення про 

виявлення технічної помилки;
-  наявність документів, що 

містять зазначені у повідомленні 
технічні помилки, та документів, 
що підтверджують такі помилки і 

містять правильну редакцію 
відповіли их в і дом остей. 

Створює електронні копії 
повідомлень за допомогою 
програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 
Вносить до Державного 

земельного кадастру такі дані: 
р с є ст р а ц і їй пі і і і ю м ср 

повідомлення;
дата реєстрації повідомлення;

відомості про особу, яка 
звернулася з повідомленням, 

зазначені у підпункті 3 пункту 72 
цього Порядку;

відомості про документ, в якому 
виявлено технічну помилку ( в и т я г , 

довідку з Державного земельного 
кадастру, викопіюванняз 

ка ртогр а ф і ч н и х м атс р і а л і в 
Державного земельного кадастру), 
а саме: назва, реєстраційний номер 

та дата видачі; 
суть виявлених помилок; 
відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який 
прийняв нов і домл єн н я

Держа впий ка да стров и й 
реєстратор

В

>5

Не пізніше одного 
робочого дня з дня 

реєстрації 
повідомлення у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області



документ на замшу документа, в 
якому виявлено помилку (за 

бажання м заяв ни ка); 
відмова у виправленні помилки. 
Підписує протокол виправлення 
помилки та засвідчує свій підпис 

Д класною печаткою.
У разі, коли протокол надається в 
електронній формі, посвідчує його 

власним кваліфікованим 
електрони и м п ідп псом.

Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області 

або не пізніше 
наступного дня у 
разі формування 

письмового 
повідомлення про 

виправлення 
помилки 

заінтересованим 
особам за 

визначеною 
формою (у тому 
числі власників, 

користувачів 
земельних 

ділянок, а також 
третіх осіб, 

інтересів яких 
стосувалося 
виправлення 

помилок)

7. За бажанням заявника надсилає 
сформований для видачі пакет 

документів у формі електронного 
документа зДюбами 

телекомунікаційного зв'язку

Державний кадастровий 
реєстратор

В Не пізніше одного 
робочого ДНЯ 3 дня 

реєстрації 
повідомлення у 

Головному 
управлінні 

Держгсокадаструу 
Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області 

або не пізніше 
наступного дня у 
разі формування 

письмового 
повідомлення про 

виправлення 
помилки 

заінтересованим 
особам за 

визначеною 
формою (у тому 
числі власників.

6111 р  ? :  р і г  3 0 ( » Гі



користувачів 
земельних 

ділянок, а також 
третіх осіб, 

інтересів яких 
стосувалося 
виправлення 

помилок)

8. Передає сформований для видачі 
заявнику пакет документів до 

спеціаліста Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області або відповідного 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області для проставлення у системі 
документообігу позначки про 
виконання послуги та передачі 

його до центру надання 
адміністративних послуг

Держав і ш і і кадастрови й
реєстратор

В Не пізніше одного 
робочого ДНЯ 3 дня 

реєстрації 
повідомлення у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області 

або не пізніше 
наступного дня у 
разі формування 

письмового 
повідомлення про 

виправлення 
помилки 

заінтересованим 
особам за 

визначеною 
формою (у тому 
числі власників, 

користувачів 
земельних 

ділянок, а також 
третіх осіб, 

інтересів яких 
стосувалося 
виправлення 

Помилок)

9. Проставляє у системі 
документообігу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області або відповідного 

структурного підрозділу 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області позначку про виконання 
послуги та передає сформований 

для видачі заявнику пакет

Спеціаліст Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

В Не пізніше одного 
робочого ДНЯ 3 дня 

реєстрації 
повідомлення у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області 
або відповідному 

структурному



документів до центру надання 
адміністративних послуг

>

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області 

або не пізніше 
наступного дня у 
разі формування 

письмового 
повідомлення про 

виправлення 
помилки 

заінтересованим 
особам за 

визначеною 
формою (у тому 
числі власників, 

користувачів 
земельних 

ділянок, а також 
третіх осіб, 

інтересів яких 
стосувалося 
виправлення 

помилок)

10. •• Видає заявнику пакет документів 
сформований за результатами 

розгля ду пов і дом л сн н я: 
протокол виправлення помилки; 

письмове повідомлення про 
виправл сн н я п ом и л к и 

заінтересованії?! особам; 
документ на заміну документа, в 

якому виявлено помилку (за 
бажанням заявника); 

відмова у виправленні помилки.
Ознайомлює заявника з 

повідомленням про виявлення 
технічної помилки, сформованим 

за допомогою програмного 
за безп с ч єн н я Держа иного 

земельного кадастру, та передає 
підписане повідомлення Головного 

управління Держгсокадастру у 
Сумській області або відповідного 

структурного підрозділу 
Г ол ов ного у п равл і 11 їм 

Держгеокадастру у Сумській 
області.

У разі наявності у сформованому 
пакеті документів нових аркушів 
Поземельної книги у паперовії} 

формі із зміненими відомостями, 
ознайомлює з ними заявника та 

передає підписані аркуші

Адмін істратор центру 
надання•

адм ін істративн и х п ослу і-

В В день звернення 
заявника після 

отримання 
документів за 
результатами 

розгляду
повідомлення про 

виявлення 
помилки



Поземельної книги із зміненими 
відомостями Головному 

управлінню Держгеокадастру у 
Сумській області або відповідному 

структурному підрозділу 
Головного управління 

- --Держгеокадастру у Сумській 
області.

Загальна кількість днів надання послуги - 2 робочих дні

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) 2 робочих дні

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть буш 
оскаржені: до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

У м о в н і п о з н а ч к и :  В виконує; У-.б е р е  у ч а с т ь ;  П  п о г о д ж у є ;  3 - затверджує.



ТЕХН О Л О ГІЧН А  КАРТКА
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з
видачею витягу

№ 
з/п.

Етани послуги Відповідальна 
посадова особа 
і структурний 

підрозділ

Дія
(В,
У,
п ,
3)

Термін
виконання

(днів)

1. Прийом пакета документів суб’єкта 
звернення; заяви про внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 

кадастру про межі частини земельної 
ділянки, на яку поширюються права 
суборенди, сервітуту, документів, на 

підставі яких набувається право 
суборенди, сервітуту, із зазначенням меж 

частини земельної ділянки, на яку 
поширюється такс право, документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди, сервітуту, 
електронного документа (крім заяв в 
електронній формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 
заявника, які надсилаються з 

використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку 
Держгеокадастру), «^реєстрація в центрі 

надання адміністративних послуг.

Адміністратор 
центру надання 

ад м і ні страти в н их 
послуг

в Протягом одного 
робочого дня 

(заяви
реєструються в 

день їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. •Передача пакета документів з заявою 
відповідному структурному підрозділу 

Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області.

Адміністратор 
центру надання 

ад м і н і страти в н их 
послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. Прийом пакета документів, реєстрація 
заяви у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 
Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області, передача документів до 

Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст 
відповідного 
структурного 

підрозділу 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру у 
. Сумській області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття пакета документів, поданих 
заявником із заявою в електронній формі 

з накладенням кваліфікованого 
електронного підпису засобами 

телекомунікаційного зв’язку через 
Єдиний державний веб-портал

Державшій
кадастровий
реєстратор

в В день 
надходження 

заяви з пакетом 
документів в 
електронній 

формі до



електронних послуг, у тому числі через 
веб-сторінку Держгеокадастру, що 

забезпечує формування та подання заяви. 
За допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру 
заявнику повідомляється про прийняття 

' заяви та присвоєний їй реєстраційний 
номер

відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 
області в 
порядку 

черговості

• 5. Перевіряє:
-  форму та зміст заяви;

-  повноваження особи, що звернулася
за адміністративною послугою;

-  наявність повного пакета документів, 
необхідних для внесення відомостей (змін

до них);
-розташування земельної ділянки на 

території дії повноважень Державного 
кадастрового реєстратора;

-  придатність електронного документа 
для проведення його перевірки за

допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру.

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
першого 

робочого Д Н Я  3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Д ерж геокада стр у 
у Сумській 

області

6. У разі невідповідності поданих 
документів вимогам законодавства 

формує та підписує повідомлення про 
відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру з обґрунтуванням 
підстав відмови, іЯсвідчує свій підпис 

власного печаткою.

Державний
кадастровий
реєстратор

В
3

Не пізніше 
першого 

робочого Д Н Я  3 

дня реєстрації 
заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

7. Передає повідомлення про відмову у 
прийнятті заяви про .внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 
кадастру (з документами, які подавались 

із заявою) до спеціаліста відповідного 
структурного підрозділу Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській 
області для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 
послуги та передачі його до центру 
надання адміністративних послуг

Державшій
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
першого 

робочого Д Н Я  3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Д ерж гео ка да стр у 
у Сумській 

області

8. Проставляє у системі документообігу Спеціаліст в Не пізніше



відповідного структурного підрозділу 
Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області позначку про виконання 

послуги та передає повідомлення про 
відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру (з документами, які 

„  подавались із заявою) до центру надання 
а дм ін істрати в ни х п ос луг.

відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

першого 
робочого ДНЯ 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

9. Видача замовнику повідомлення про 
відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру (з документами, які 

подавались із заявою).

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання 
повідомлення 
про відмову у 

прийнятті заяви 
про внесення 

відомостей (змін 
до них)до 

Державного 
земельного 

кадастру

10. У разі прийняття заяви, вносить до 
Державного земельного кадастру такі 

дані:
1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із 

заявою:
4) кадастровий номер (за наявності) та 
місце розташування земельної ділянки 
або дані про інший об'єкт Державного 

земельного кадастру, щодо якого 
вносяться ВІДОМОСТІ ЗГІДНО 3 відповідною 

заявою;
5) стислий зміст заяви;

7) відомості про Державного 
кадастрового реєстратора, який прийняв 

заяву?'

Державний
кадастровий
реєстратор

В

■і

Не пізніше 
першого 

робочого ДНЯ 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

10. У разі прийняття рішення про внесення 
до Державного земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної 
ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту виконує:
-  перевірку електронного документа та за 

допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру вносить 

відомості, які містить електронний 
документ, до Державного земельного 

кадастру;

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
тринадцятого 

робочого ДНЯ 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру



щ

— формує витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку на 

підтвердження внесення відомостей (змін 
до них) про земельну ділянку.

У разі прийняття рішення про надання 
відмови у внесенні до Державного 

земельного кадас тру відомостей про межі 
частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту 
виконує:

-  формує рішення про відімову у внесенні
до Державного земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної 
ділянки, на яку поширюються права 
суборенди, сервітуту відповідно до 

вимог Порядку ведення Державного 
земельного кадастру.

у Сумській 
області

11. За бажанням заявника у разі подання 
заяви в електронній формі надсилання 

витягу з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку або рішення про 

відмову у внесенні до Державного 
земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку 
поширюються права суборенди, сервітуту 

у формі електронного документа 
засобами телекомунікаційного зв'язку

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
чотирнадцятого 
робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
угіравлінн я 

Дсрж геокадастру 
у Сумській 

області

12. Передає витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку' або 
рішення про відмову у внесенні до 
Державною земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної 
ділянки, на яку поширюються права 
суборенди, сервітуту до спеціаліста 

відповідного структурного підрозділу 
Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області зрпя проставлення у 
системі документообігу позначки про 
виконання послуги та передачі його до 

центру надання адміністративних послуг

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
чотирнадцятого 
робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

п ідрозділі 
І'оловного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

13. Проставляє у системі документообігу 
відповідного структурного підрозділу 

Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області позначку про виконання 

послуги та передає витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку або рішення про відмову у 
внесенні до Державного земельного 

кадастру відомостей про межі частини

Спеціаліст 
відповідного 
структурного 

підрозділу 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

в Не пізніше 
чотирнадцятого 
робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного



земельної ділянки, на яку поширюються 
права суборенди, сервітуту до центру 

надання адміністративних послуг.

>

управління 
Держгеокадастру 

у Сумській 
області

14. Видача замовнику витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку або^рішення про відмову у 

внесенні до Державного земельного 
кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються 
права суборенди, ссрвітугу. 

Ознайомлення заявника з заявою про 
внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, 
сформованою за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 
кадастру, та передача підписаної заяви 

Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання 
витягу або 

рішення про 
відмову у 
внесенні 

відомостей

Загальна кількість днів надання послуги - 14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) - 14 робочих днів

Прймітка: дії або бездіяльність посадової особи Г оловного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом; *

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

У м о в н і п о з н а ч к и :  В  ~  в и к о н у є ; У  -  б е р е  у ч а с т ь ; I I  -  п о г о д ж у є ;  3  -  з а т в е р д ж у є .



Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н А  К А Р Т К А
адміністративної послуги з видачі довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

№
з / і і

Етапи послуги Відповідальна посадова 
особа

і сгрукіурний підрозділ

Дія
(В,
У,
п ,
3)

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та реєстрація заяви 
суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних послуг 
(крім заяв в електронній формі за 

кваліфікованим електронним 
підписом (печаткою) заявника, які 

надсилаються через Публічну 
кадастрову карту або з 

використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через всб-сторінку 
Д ерж гео к а да стр у).

Адміністратор центру 
надання

адміністративних послуг

в Протягом одного 
робочого дня 

(Заяви
реєструються в 

день їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. Передача заяви відповідному 
структурному підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській 

області

Адміністратор центру 
надання

а дм і н і с т р а т н в н и х “ по с л у г

в

■і

В день реєстрації 
заяви

3. Реєстрація заяви^у системі 
документообігу відповідного 

структурного підрозділу 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області, передача документів до 

Державного кадастрового 
реєстратора

С п сц і а л і ст в і д г і о в і д н о го 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у
Сумській області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття заяви в електронній 
формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 
заявника, надісланої через 

Публічну кадастрову карту або з 
використанням Єдиного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі 
через веб-сторімку 
Держгеокадастру.

За допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття 

заяви та присвоєний їй

Держа в н и й кала стропи й 
реєстратор

в В день
надходження 

заяви в
електронній формі 

до відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській області 

в порядку 
черговості



реєстраційний номер

4. Внесення до Державного 
земельного кадастру даних:

1) реєстраційний номер заяви 
(запиту);

,,,2) дата реєстрації заяви (запиту); 
3) відомості про особу, яка 

звернулася із заявою (запитом);
4) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який 
прийняв заяву (запит). 

Створення електронної копії заяви 
у Державному земельному 

кадастрі.

Державний кадастровий 
реєстратор

В Не пізніше 
першого робочого 

ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області

5. Формування довідки про наявність 
та розмір земельної частки (паю) - 

за визначеною формою за 
допомогою програмного 

забезпечення Державного 
земельного кадастру; 

або
формування повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 
? за визначеною формою за 

допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру.

Державний кадастровий 
реєстратор

В Не пізніше 
дев’ятого 

робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області

6. Підписання довідки доо наявність 
та розмір земельної частки (паю) у 

паперовому вигляді або 
- повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у паперовому 

вигляді та засвідчення підпису 
власною печаткою.

Держа в ш і й кала строви й 
реєстратор

3 Не пізніше 
десятого робочого 

ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держ гсока дастру 
у Сумській області

7. За бажанням заявника у разі 
подання заяви в електронній формі 
надсилання довідки про наявність 
та розмір земельної частки (паю) 
або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі 

електронного документа засобами 
телекомунікаційного зв'язку

Державний кадастровий 
реєстратор

в Не пізніше 
десятого робочого 

дня з дня 
реєстрації заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області

['У Дгржа-ОКАПАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОьЛАС

8 2 /0 /1 3 -2 1  в ід  3 0 .0 9 .2 0 2 1



8. Передає довідку про наявність та 
розмір земельної частки (паю) у 

паперовому вигляді або 
повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 
земельного кадаст ру у паперовому 
,,, вигляді до спеціаліста 

відповідного структурного 
підрозділу Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області для проставлення у системі 

документообігу позначки про 
виконання послуги та передачі 

його до центру надання 
адміністративних послуг

Держав ни іі кадастровії й 
реєстратор

В Не пізніше 
десятого робочого 

дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській області

9. Проставляє у системі 
документообігу відповідного 

структури ого п і дрозді л у 
територіального органу 

Держгеокадастру позначку про 
виконання послуги та передає 

довідку про наявність та розмір 
земельної частки (паю) у 
паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 
'наданні відомостей з Державного 
земельного кадас тру у паперовому 

вигляді до центру надання 
адміністрати вних послуг

С neu і а л і ст в ід п ов ід н ого 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

В

ТІ

Не пізніше 
десятого робочого 

Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головною 

у п р а в л і н н я  

Держгеокадастру 
у Сумській області

10. Видача замовнику довідки про' уснаявність та розмір земельної 
частки (паю) у паперовому вигляді 

або повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому 
вигляді

Адміністратор центру 
надання

адм ін істративних послуг

в В день звернення 
заявника після 

отримання довідки 
або повідомлення 

про відмову у 
наданні 

відомостей 3 
Державного 
земельного 

кадастру

Загальна кількість днів надання послуги -  10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) 10 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень 
відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у



порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

порядку,

У м о в н і п о з н а ч к и :  В  -  в и к о н у є ; У  -  б е р е  у ч а с т ь ;  П  - п о г о д ж у є ;  3  -  затверджує.



ТЕХН О Л О Г1ЧНЛ КАРТКА
адміністративної послуги з видачі довідки про наявність у Державному земельному 

кадастрі відомос тей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм 
безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

№
з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова
особа

і структурний підрозділ

Дія
(В,

• У, 
II,
л

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та реєстрація заяви 
суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних послуг 
(крім заяв в електронній формі за 

квал іф ікованим електрони им 
підписом (печаткою) заявника, які 

надсилаються через Публічну 
кадастрову карту або з 

ви кори стан 11 я м Єди ного 
державного вебпорталу 

електронних послуг-, у тому числі 
через всб-сторінку 
Дєржгсокадастру).

Адмі н і стратор центру 
палання

адміністратпвних послуг

в Протягом одного 
робочого дня 

(Заяви
реєструються в 

день їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. Передача заяви Головному 
управлінню Дєржгсокадастру у 

Сумській області або відповідному 
структурном у п ідроздшу 

Головного управління 
Дєржгсокадастру у Сумській 

області^

Адміністратор центру 
надання

адм ін і страті івних послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. Реєстрація заяви у системі 
документообіг у Головного 

управління Дєржгсокадастру у 
Сумській області або відповідного 

структурного підрозділу 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області, передача документів до 

Державного кадастрового 
реєстратора

С пец і ал і ст Гол о в ного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного 
структури ого п ідроз діл у 

Головного управління 
Дсржгсокадастру у 
Сумськії! області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття заяви в електронній 
формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 
заявника, надісланої через 

Публічну кадастрову карту або з 
ви кори ста н н ям Єді і ного 
державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому'числі 
через веб-сторінку 
Держгеокадастру.

Державний кадастровий 
реєстратор

в В день
■ надходження 

заяви в
електронній формі 

до Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській області 
або відповідного 

структурного



За допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття 

заяви та присвоєний їй 
реєстраційний номер

підрозділу 
Головного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області 

в порядку 
черговості

4. Внесення до Державного 
земельного кадастру даних:

1) реєстраційний номер заяви 
(запиту);

2) дата реєстрації заяви (запиту);
3) відомості про особу, яка 

звернулася із заявою (запитом);
4) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який 
прийняв заяву (запит). 

Створення електронної копії заяви 
у Державному земельному 

кадастрі.

Державний кадастровий 
реєстратор

В Не пізніше 
першого робочого

Д Н Я  3 д н я

реєстрації заяви у 
Головному 
управлінні 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області

5. Формування довідки про наявність 
у Державному земельному 

кадастрі відомостей про 
одержання у власність земельної 

ділянки у межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її 

цільового призначення 
(використання) за визначеною 

формою за допомогою 
програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру; 
або

формування повідомлення про 
відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 
за визначеною формою за 
допомогою програмного 
забезпечення Державного 

земельного кадастру.

Державний кадастровий 
реєстратор

В Не пізніше 
дев’ятого 

робочого Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Г оловного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумській області

6. Підписання довідки про наявність 
у Державному земельному 

кадастрі відомостей про 
одержання у власність земельної 

ділянки у межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її 

цільового призначення 
(використання)у паперовому 
вигляді або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру у

Д ержав н и й када строки й 
реєстратор

3 Не пізніше 
десятого робочого 

дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Д ерж гсокада стру 
у Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі



паперовому вигляді та засвідчення 
підпису власного печаткою.

>

Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській області

7. , За бажанням заявника у разі 
подання заяви в електронній формі 
надсилання довідки про наявність 

у Державному земельному 
кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної 
ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її 
цільовоголризначення 

(використання) або повідомлення 
про відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру у 

формі електронного документа . 
засобами телекомунікаційного 

зв'язку

Державний кадастровий 
реєстратор

В Не пізніше 
десятого робочого 

Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Д ерж гсокада сгр у 
у Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській області

8 . Передає довідку про наявність у 
Державному земельному кадаст рі 

відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у 

межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її 

цільового призначення 
(використання)у паперовому 
вигляді або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру у 
паперовому вигляді до спеціаліста 

відповідного структурного 
підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру діш 
проставлення у системі 

документообігу позначки про 
виконання послуги та передачі 

його до центру надання 
адміністративних послуг'

Держа в ни н кадастрови й 
реєстратор

В Не пізніше
десятого робочого 

дня з дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській області

9. Проставляє у системі 
документообігу Головного 

управління Держгеокадастру у 
Сумській області або відповідного ' 

структурного підрозділу 
Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській 
області позначку про виконання 
послуги та передає довідку про 

наявність у Державному 
земельному кадастрі відомостей 

про одержання у власність 
земельної ділянки у межах норм

Спеціаліст Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області або 

відповідного 
структурного підрозділу 

Головного управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

В . Не пізніше 
десятого робочого 

дня 3 Д Н Я

реєстрації заяви у 
Г оловному 
управлінні 

Д ерж гсокада сгр у 
у Сумській області 
або відповідному 

структурному 
підрозділі 
Головного 
управління



безоплатної приватизації за 
певним видом її цільового 

призначення(використання)у 
паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 
наданні відомостей з Державного 

'земельного кадастру у паперовому 
вигляді до центру надання 
адміністративних послуг

Держгеокадастру 
у Сумській області

10. Видача замовнику довідки про 
наявність у Державному 

земельному кадастрі відомостей 
про одержання у власність 

земельної ділянки у межах норм 
безоплатної приватизації за 
певним видом її цільового 

призначення (використання)у . 
паперовому вигляді або 

повідомлення'про відмову у 
наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому 
вигляді

Адміністратор центру 
надання

адміністративних послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання довідки 
або повідомлення 

про відмову у 
наданні 

відомостей 3 
Державного 
земельного 

кадастру

Загальна кількість днів надання послуги - 10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) 10 робочих днів

т

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до територіального органу Держгеокадастру на території д ії повноважень 
відповідного Державного кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

У м о в н і п о з н а ч к и :  В  -  в и к о н у є ; У  -  б е р е  у ч а с т ь ;  П  - п о г о д ж у є ;  3  -  з а т в е р д ж у є .
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' ТЕХН О Л О ГІЧН А  КАРТКА
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 
обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією,
з видачею витягу

'№
з/п

Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа 
і структурний 

підрозділ

Дія
(В,
У,
п,
3)

Термін
виконання

(днів)

1. Прийом пакета документів суб’єкта 
звернення; заяви про внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 

кадастру, відповідної документації із 
землеустрою, інших документів, ЯКІ ЗГ ІДНО 3 
Порядком ведення Державного земельного 

кадастру є підставою для виникнення, зміни 
та припинення обмеження у використанні 

земель, електронного документа (крім заяв в 
електронній формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) заявника, 
які надсилаються з використанням Єдиного 

■•державного вебпорталу електронних послуг, 
у тому числі через всб-сторінку 

Держгсокадастру), їх реєстрація в центрі 
надання адміністративних послуг.

Адміністратор 
центру надання 

адмін іетративніїх 
послуг

в

*

Протягом одного 
робочого дня 

(заява
реєструється в 

день її
надходження в 

порядку 
черговості)

2 Передача пакета документів з заявою 
Головному управлінню Держгсокадастру у 

Сумській області

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. Прийом пакета документів, реєстрація заяви 
у системі документообігу Головного 

управління Держгсокадастру у Сумській 
області, передача документів до Державного 

кадастрового реєстратора

Спеціаліст 
Г оловного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття заяви в електронній формі за 
кваліфікованим електронним підписом 

(печаткою) заявника, надісланої з 
використав н я м Сди н ого держа в н ого 

вебпорталу електронних послуг, у тому 
числі через веб-сторінку Держгсокадастру. 
За допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття заяви та 

присвоєний їй реєстраційний номер

Державний
кадастровий
реєстратор

в В день 
надходження 

заяви з пакетом 
документів в 
електронній 

([юрмі до 
Головного 
управління 

Д ерж гсокада сіру 
у Сумськії! 

області в 
порядку 

черговості



5. Перевіряє:
-  форму та зміст заяви;

-  повноваження особи, що звернулася
за адміністративною послугою;

-  наявність повного пакета документів,
. необхідних для державної реєстрації об’єкта 

Державного земельного кадастру;
-  розташування земельної ділянки на 
території дії повноважень Державного 

кадастрового реєстратора;
-  придатність електронного документа для 
проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 
земельного кадастру.

Державний
кадастровий
реєстратор

в Не пізніше 
першого 

робочого Д Н Я  3 

дня реєстрації 
заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

6. У разі невідповідності поданих документів 
вимогам законодавства, формує та підписує 
повідомлення про відмову в прийнятті заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру з 

обгрунтуванням підстав відмови, засвідчує 
свій підпис власного печаткою.

Державний
кадастровий
реєстратор

В
3

Не пізніше 
першого 

робочого Д Н Я  3 

дня реєстрації 
заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

7. Передає повідомлення про відмову в 
прийнятті заяви про внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 

кадастру (з документами, які подавались із 
заявою) до спеціаліста Головного 

управління Дер'/Вд'сокадастру у Сумській 
області для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 
’ послуги та передачі його до центру надання 

адміністративних послуг

Державний 
кадастровий 
реєстратор *

В Не пізніше 
першого 

робочого Д Н Я  3 

дня реєстрації 
заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

8. Проставляє у системі документообігу 
Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області позначку про виконання 

послуги та передає повідомлення про 
відмову в прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру (з документами, які 
подавались із заявою) до центру надання 

адміністративних послуг.

Спеціаліст 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

в Не пізніше 
першого 

робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

9. Видача замовнику повідомлення про 
відмову в прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного-,, 
земельного кадастру (з документами, які 

подавались із заявою).

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в В день звернення 
заявника після 

отримання 
повідомлення 
про відмову у 

прийнятті заяви 
про внесення



>

відомостей (змін 
до них)до 

Державного 
земельного 

кадастру

9. • -*. У разі прийняття заяви, вносить до 
Державного земельного кадастру такі дані: 

1) реєстрацій-ний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із 
заявою:

4) кадастровий номер (за наявності) та 
місце розташування земельної ділянки або 

дані про інший об'єкт Державног о 
земельного кадастру, щодо якого вносяться 

відомості згідно з відповідною заявою;
5 )стислий зміст заяви; .

7) відомості про Державного кадастрового 
реєстратора, який прийняв заяву. 

Створення електронної копії заяви у 
Державному земельному кадастрі.

Державний 
кадастровий • 
реєстратор

В Не пізніше 
першого 

робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
Головному 
управлінні 

Дсржгсокадастру 
у Сумськії! 

області

10. У разі прийняття рішення про внесення 
відомостей про обмеження у використанні 

земель,встановлені законами та 
прийнятими відповідно до них нормативно- 

правовими актами виконує: 
перевірку електронного документу та за 

допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру вносить 

відомості, які містить електронний 
документ, до Державного земельного 

кадастру;
внесення за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 
кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами 
та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами ; 

складання за допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного 

кадастру п ротокол у п ров еденн я перси і рки 
електронного документа; 

проставлення на титульному аркуші 
документації із землеустрою та оцінки 

земель, матеріалах документації із 
землеустрою та оцінки земель, що містять ' 

графічне зображення меж об’єкта 
Державного земельного кадастру, аркушах 

відомостей про координати поворотних 
точок їх меж, частин, обмежень, угідь у 

паперовій або електронній формі позначки 
про проведення перевірки електронного 

документа;

Державний
кадастровий
реєстратор

В

1*

Не пізніше 
тринадцятого 

робочого днія 3 
дня реєстрації 

заяви у 
Головному 
управлінні 

Дсржгсокадастру 
у Сумській 

області



надає за допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного 

кадастру відомості відповідним органам 
державної влади, органам місцевого 

самоврядування;
оприлюднення інформації про внесення 

' відомостей та відповідних відомостей про 
обмеження у використанні земель, 

встановлені законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими 

актами згідно з вимогами Порядку ведення 
Державного земельного кадастру; 

формування витягу з Державного 
земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель; 
повертає заявникові документацію із 

землеустрою та оцінки земель з 
проставленою позначкою про проведення 

перевірки електронного документа та 
внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру.
У разі прийняття рішення про надання 
відмови у внесенні відомостей про 
обмеження у використанні земель, 

встановлені законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими 

. актами до Державного земельного кадастру 
виконує:

формування рішення про відмову у 
внесенні відомостей відповідно до вимог 
Порядку ведения Державного земельного 

кадастру.

11. За бажанням заявника у разі подання заяви в 
електронній формі надсилання витягу з 
Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель або 

рішення про відмову у внесенні відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 

кадастру у формі електронного документа 
засобами телекомунікаційного зв'язку

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
чотирнадцятого 
робочого ДНЯ 3 
дня реєстрації 

заяви у 
Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

12. Передає витяг з Державного земельного 
кадастру про обмеження у використанні 

земель або рішення про відмову у внесенні 
відомостей (змін до них) до Державного ’ 

земельного кадастру до спеціаліста 
відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 
для проставлення у системі документообігу- 
позначки про виконання по'Слуги та передачі 

його до центру надання адміністративних 
послуг

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
чотирнадцятого 
робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області



13. Проставляє у системі документообігу 
Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області позначку про виконання 

послуги та. передає витяг з Державного 
земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель або рішення про 

.відмову у внесенні відомостей (змін до них) 
до Державного земельного кадастру до 

центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

в Не пізніше 
чотирнадцятого 
робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

14. Видача замовнику витягу з Державного 
земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель або рішення про 

відмову у внесенні відомостей (змін до них) 
до Державного земельного кадастру. 
Ознайомлення заявника з заявою про 
внесення відомостей про обмеження у 

використанні земель,встановлені законами 
та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, 

сформованою за допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного 
кадастру, та передача підписаної заяви 

Головному управлінню Держгеокадастру у 
Сумській області.

Адмін істратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання 
витягу або 

рішення про 
відмову у 
внесенні 

відомостей

Загальна кількість днів надання послуги - 14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) - 14 робочих днів

. .(“у
Примітка: дії або бездіяльність посадової Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

У м о в н і п о з н а ч к и :  В  -  в и к о н у є ; У -  б е р е  у ч а с т ь ;  П  п о г о д ж у є ;  3  -  з а т в е р д ж у є .

гу  Л Д Д іТ О К Л Л А С їР У  У СУМСЬКІЙ ОСЛАС ::
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

(змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

№
з/гі

Етани послуги Відповідальна 
посадова особа 
і структурний 

підрозділ

Дія
(В,
У,
п,
3)

Термін виконання 
(днів)

1. Прийом пакета документів суб’єкта 
звернення: заяви про внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 

кадастру разом з документацією із 
землеустрою або оцінки земель, 

електронним документом та іншими 
документами, передбаченими Порядком 
ведення Державного земельного кадастру 

(крім заяв в електронній формі за 
кваліфікованим електронним підписом 
(печаткою) заявника, які надсилаються з 

використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Дсржгеокадастру), 
їх реєстрація в центрі надання 

адміністративних послуг.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в Протягом одного 
робочого дня 

(заяви
реєструються в 

день їх
надходження в

порядку
черговості)

2. Передача пакета документів з заявою 
Головному управлінню Дсржгеокадастру у 

Сумській області

Адміністратор 
центру надання 

а д м і н і стр ат и в н и х 
послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. , Прийом пакета документів, реєстрація 
заяви у системі документообігу Головного 
управління Дсржгеокадастру у Сумській 

області, передача документів до 
Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст 
Головного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумській 

області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття пакета документів, поданих 
заявником із заявою в електронній формі з 

накладенням кваліфікованого 
електронного підпису (печаткою) заявника, 
які надсилаються з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних 
послуг, у тому числі через веб-сторінку ’ 

Дсржгеокадастру.
За допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття заяви та * 

присвоєний їй реєстраційний номер

Державний
кадастровий
реєстратор

в В день
надходження заяви 

з пакетом 
документів в 

електронній формі 
до Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

5. Перевіряє: Державний в Не пізніше

ГУ ДЬРЖГЕ (КАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОЫ1АС П

8?'0'13-?1 від ЗО 09 0071
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-  форму та зміст заяви;
-  повноваження особи, що звернулася

за адміністративною послугою;
-  наявність повного пакета документів, 

необхідних для внесення відомостей (змін
до них);

-розташування земельної ділянки на 
території дії повноважень Державного 

кадастрового реєстратора;
-  придатність електронного документа для 
проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 
земельного кадастру.

кадастровий
реєстратор

першого робочого 
Д Н Я  3 дня 

реєстрації заяви у 
Г оловному 
управлінні 

Держгсокадастру у 
Сумській області

6. У разі невідповідності поданих документів 
вимогам законодавства формує та підписує 

повідомлення про відмову у прийнятті 
заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру з 
обґрунтуванням підстав відмови, засвідчує 

свій підпис власною печаткою.

Державний
кадастровий
реєстратор

в
3

Не пізніше 
першого робочого

Д Н Я  3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області

7, Передає повідомлення про відмову у 
прийнятті заяви про внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 

Кадастру (з докумен тами, які подавались із 
заявою) до спеціаліста Головного 

управління Держгсокадастру у Сумській 
області для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 
послуги та передачі його до поп ру надання 

адміністративних послуг

Державний
кадастровий
реєстратор

в Не пізніше 
першого робочого 

дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумсь кій області

8 . •Проставляє у системі документообігу 
Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області позначку про виконання 

послуги та передає повідомлення про 
відмову у прийняття заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру (з документами, які 
подавались із заявоюфдо центру надання 

адміністративних послуг.

Спеціаліст 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумськії! 

області

в Не пізніше 
першого робочого 

дня з дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгсокадастру у 
Сумській області

9. Видача замовнику повідомлення про 
відмову у прийнятт і заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру (з документами, які 

подавались із заявою).

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в В день звернення 
заявника після 

отримання 
повідомлення про 

відмову у 
прийнятті заяви 

про внесення 
відомостей (змін 

до них) до 
Державного 
земельного



кадастру

10. У разі прийняття заяви, вносить до 
Державного земельного кадастру такі дані: 

1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із 
, заявою:

4) кадастровий, номер (за наявності) та 
місце розташування земельної ділянки або 

дані про інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого вносяться 

відомості згідно з відповідною заявою;
5) стислий зміст заяви;

7) відомості про Державного кадастрового 
реєстратора, який прийняв заяву. 

Створення електронної копії заяви у 
Державному земельному кадастрі.

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
першого робочого 

Д Н Я  3  дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області

11. У разі прийняття рішення про внесення 
відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку виконує:
-  перевірку електронного документа та за 

допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру вносить 

відомості, які містить електронний 
* документ, до Державного земельного 

кадастру;
-  у разі, якщо Поземельна книга не 

відкривалась:
відкриває Поземельну книгу в електронній 
(цифровій) формі та вносить відомості до 

неї (крім відомостей про затвердження 
документації із землеустрою, на підставі 

якої здійснена державна реєстрація 
земельної ділянки, а також про власників, 

користувачів земельної ділянки); 
відкриває Поземельну книгу в паперовій 

формі шляхом роздрукування за 
допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру 
відповідної Поземельної книги в 
електронній (цифровій) формі;

-  у разі, якщо Поземельна 
книга відкривалась:

проставляє на аркуші Поземельної книги в 
електронній (цифровій) формі, до 
відомостей якої вносяться зміни, 

відповідної електронної позначки за 
власним кваліфікованим електронним 

підписом;
проставляє на аркуші Поземельної книги в 

паперовій формі, до відомостей якої 
вносяться зміни, позначки про внесення 

змін до відомостей за встановленою

Державний
кадастровий
реєстратор

В

3

Не пізніше 
тринадцятого 

робочого дня з дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області

Сі
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формою;
виготовляє новий аркуш Поземельної 

книги в електронній (цифровій) та 
паперовій формі із зміненими відомостями 

та долучає такий аркуш до відповідної 
Поземельної книги для його  зберігання 

разом з нею;
-  накладає власний кваліфікований 

електронний підпис на документацію із 
землеустрою та оцінки земель подану із 

заявою в електронній формі;
-  формує витяг з Державного земельного

кадастру про земельну ділянку на 
підтвердження внесення відомостей (змін 

до них) про земельну ділянку.
У разі прийняття рішення про надання 
відмови у внесенні відомостей (змін до 

них) про земельну ділянку виконує:
-  формує рішення про відмову у внесенні 

відомостей (змін до них) про земельну 
ділянку відповідно до вимог Порядку

ведення Державног о земельного кадастру, 
засвідчує підписом та скріплює своєю 

печаткою.
Засвідчує підписом Державного 

кадастрового реєстратора та скріплює 
своєю печаткою Поземельну книгу в 
паперовій формі або її нові аркуші із 

зміненими відомостями.

12. За бажанням заявника у разі подання заяви 
в електронній формі надсилання витягу з 

Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку або рішення про відмову 
, у внесенні відомостей (змін до них) ДО 

Державного земельного кадастру у формі 
електронного документа засобами 

тел е к ом у н і к а ц і ії н ого з в 'я з ку

Державний
кадастровий
реєстратор

■4

В Не пізніше 
чотирнадцятого 

робочого дня з дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області

13. Передає витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку. Поземельну 
книгу в паперовііі фдрмі (її нових аркушів 

із зміненими відомостями) або рішення 
про відмову у внесенні відомостей (змін до 
них) про земельну ділянку до спеціаліста 
Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області для проставлення у 
системі документообігу позначки про • 
виконання послуги та передачі його до 

центру надання адміністративних послуг

Державний
кадастровий
реєстратор

в Fie пізніше 
чотирнадцятого 

робочого дня з дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області

14. Проставляє у системі документообігу
Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області позначку про виконання 

послуги та передає витяг з Державного

Спеціаліст 
Г оловного
управління

Держгеокадастру

в Fie пізніше 
чотирнадцятого 

робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у



земельного кадастру про земельну ділянку, 
Поземельну книгу в паперовій формі (її 

нових аркушів із зміненими відомостями) 
або рішення про відмову у внесенні 

відомостей (змін до них) про земельну 
ділянку до центру надання 
адміністративних послуг.

у Сумській 
області

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області

- 15. Видає замовнику витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку 

або рішення про відмову у внесенні 
відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку.
Ознайомлює заявника з заявою про 

внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру, 

сформованою за допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного 
кадастру, та передає підписану заяву 

Головному управлінню Держгеокадастру у 
Сумській області.

Ознайомлює замовника з Поземельною 
книгою у паперовій формі або її новими 
аркушами із зміненими відомостями та 

передає підписану замовником Поземельну 
книгу у паперовііі формі (її нових аркушів 

із зміненими відомостями) Головному 
управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання витягу 
або рішення про 

відмову у внесенні 
відомостей

Загальна кількість днів надання послуги - 14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) 14 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

У л ю в л і п о з н а ч к и :  В  в и к о н у є : У -- б е р е  у ч а с т ь ;  П  п о г о д ж у є ;  3  - з а т в е р д ж у є .



ТЕХН О Л О ГІЧН А  КАРТКА
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
(змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

з видачею витягу

№
з/п

Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа 
і струїеп|)НИЙ • 

підрозділ

Дія
( В ,

У,
п ,

3)

Термін
виконання

(днів)

1. Прийом пакета документів суб’єкта 
звернення: заяви про внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 
кадастру, документації із землеустрою та 
оцінки земель, документами, ЯКІ З Г І ДН О  3 

Порядком ведення Державного земельного 
кадастру є підставою для внесення 

відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру, електронного 

документа (крім заяв в електронній формі за 
кваліфікованим електронним підписом 

(печаткою) заявника, які надсилаються з 
використанням Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, у тому 
.числі через веб-сторінку Дсржгсокадастру), 

їх реєстрація в центрі надання 
адм і н істратив 11 и х послуг.

Адміністратор
центру надання 

адміністративних 
послуг

в Протягом одного 
робочого дня 

(заяви
реєструються в 

день їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. Передача пакета документів з заявою 
відповідному структурному підрозділу 

Головного управління Дсржгсокадастру у 
Сумській області.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

•і

в В лень реєстрації 
заяви

3. Прийом пакета документів, реєстрація заяви 
у системі документообігу відповідного 

структурного підрозділу Головного 
управління Дсржгсокадастру у Сумській 

області, передача документів до 
Державного кадастрового реєстратора

■ Спеціаліст 
відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

Дсржгсокадастру 
у Сумській 

області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття пакета документів, поданих 
заявником із заявою в електронній формі з 

накладенням кваліфікованого електронного 
підпису засобами телекомунікаційного 

зв’язку з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних 

послуг, у тому числі через всб-сторінку 
Дсржгсокадастру, що'забезпечує 

формування та подання заяви.
За допомогою програмного забезпечення

Державний
кадастровий
реєстратор

в В день
надходження 

заяви з пакетом 
документів в 
електронній 

формі до 
відповідного 
структурного 

підрозділу 
Г оловного



Державного земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийняття заяви та 

присвоєний їй реєстраційний номер 
>

управління 
Держгеокадастру 

у Сумській 
області в 
порядку 

черговості

' 4. Перевіряє:
-  формула зміст заяви;

-  повноваження особи, що звернулася
за адміністративною послугою;

-  наявність повного пакета документів, 
необхідних для внесення відомостей (змін

до них);
-розташування земельної ділянки на 

території дії повноважень Державного 
кадастрового реєстрат ора;

-  придатність електронного документа для 
проведення його перевірки за допомогою 
програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру.

Державний
кадастровий
реєстратор

в Не пізніше 
першого 

робочого дня з 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

5. У разі невідповідності поданих документів 
вимогам законодавства формує та підписує 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви 
, про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру з 
обгрунтуванням підстав відмови, засвідчує 

свій підпис власного печаткою.

Державний
кадастровий
реєстратор

в
3

“І

Не пізніше 
першого 

робочого ДНЯ 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

6. Передає повідомлення про відмову у 
прийнятті заяви про внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 

кадастру (з документами, які подавались із 
заявою) до спеціаліста відповідного 
структурного підрозділу Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській 
області для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 
послуги та передачі його до центру надання 

адміністративних послуг

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
першого 

робочого ДНЯ 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 

■структурному 
підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

7. Проставляє у системі документообігу 
відповідного структурного підрозділу 

Головного управління Держгеокадас'іру у 
Сумській області позначку про виконання 

послуги та передає повідомлення про

Спеціаліст
відповідного
структурного

підрозділу
Головного

В Не пізніше 
першого 

робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у



відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру (з документами, які 
подавались із заявою) до центру надання 

адміністративних послуг.

управління 
Держгеокадастру 

у Сумській 
області

відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

8. Видача замовнику повідомлення про 
відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру (з документами, які 

подавались із заявою).

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання 
повідомлення 
про відмову у 

прийняти заяви 
про внесення 

відомостей (змін 
до них) до 

Державного 
земельного 

кадастру

9. У разі прийняття заяви, вносить до 
Державного земельного кадастру такі дані: 

1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;

' 3) відомості про особу, яка звернулася із 
заявою:

4) кадастровий номер (за наявності) та 
місце розташування земельної ділянки або 

дані про інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого вносяться 

відомості згідно з відповідною заявою;
5) стислий зміст заяви:

7) відомості про Державного кадастрового 
реєстратора, який прийняв заяву.

Створення електронної копії заяви у 
Державному земельному кадастрі.

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
першого

робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

10. Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах адміністративно- 
територіальних одиниць.

Виконує:
-  перевірку електронного документа та у 

разі відповідності поданих документів
Порядку веденим Державного земельного 

кадастру за допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного 

кадастру вносить відомості, які містить 
електронний документ, до Державного 

земельного кадастру:
-  у разі внесення відомостей (змін до них) 

до Державного земельного кадастру формує
витяг на підтвердження внесення

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
тринадцятого 
робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області



відомостей (змін до них) про землі в межах 
адміністративно-територіальних одиниць за 

визначеною формою за допомогою 
програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру;
-  у разі невідповідності поданих документів 
' Порядку ведення Державного земельного 
кадастру за результатами перевірки складає 

за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру протокол 

проведення перевірки електронного 
документа за визначеною формою та 

приймає рішення про відмову у внесенні 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру про землі в межах 

адміністративно-територіальних одиниць за 
визначеною формою, підписує та засвідчує 

свій підпис власного печаткою

11. За бажанням заявника у разі подання заяви в Державний В Не пізніше
електронній формі надсилання витягу з кадастровий 3 чотирнадцятого

Державного земельного кадастру про землі реєстратор робочого дня 3
в межах територій адміністративно- дня реєстрації

територіальних одиниць або рішення про заяви у
відмову у внесенні до Державного відповідному

земельного кадастру відомостей (змін до структурному
, них) про землі в межах територій підрозділі
адміністративно-територіальних одиниць у Г оловного

формі електронного документа засобами управління
телеком умі ка ції і н ого зв'язку 3 Держгеокадастру

у Сумській
області

12. Передає витяг з Державного земельного Державний В Не пізніше
кадастру про землі в межах територій кадастровий чотирнадцятого

адміністративно-територіальних одиниць 'реєстратор робочого дня 3
або рішення про відмову у внесенні до дня реєстрації

Державного земельного кадастру заяви у
відомостей (змін до них) про землі в межах відповідному
територій адміністративно-територіальних структурному

одиниць до спеціаліста відповідного підрозділі
структурного підрозділу Головного Головного

управління Держгеокадастру у Сумській управління
області для проставлення у системі Держгеокадастру

документообігу позначки про виконання у Сумській
послуги та передачі його до центру надання області

адміністративних послуг

13. Проставляє у системі документообігу Спеціаліст в Не пізніше
відповідного структурного підрозділу відповідного чотирнадцятого

Головного управління Держгеокадастру у структурного робочого дня 3
Сумській області позначку про виконання • підрозділу дня реєстрації

послуги та передає витяг 3 Державного Г оловного заяви у
земельного кадастру про землі в межах управління відповідному

територій адміністративно-територіальних Держгеокадастру структурному



одиниць або рішення про відмову у 
внесенні до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) про землі 
в межах територій адміністративно- 

територіальних одиниць до центру надання 
адміністративних послуг.

у Сумській 
області

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

14. Видає замовнику витяг з Державного 
земельного кадастру про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних 
одиниць або рішення про відмову у 
внесенні до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) про землі 
в межах територій адміністративно- 

тер итор і а л ь н и х оди ниць. 
Ознайомлює заявника з заявою про 

внесення відомостей (змін до них) до 
Державного земельного кадастру, 

сформованою за допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного 
кадастру, та передає підписану заяву 

відповідному структурному підрозділу 
Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області.

Адміністратор' 
центру надання 

а д мі н і страт и в н и х 
послуг

в В день тверненнм 
заявника після 

отримання 
витягу або 

рішення про 
відмову у 
внесенні 

відомостей

Загальна кількість днів падання послуги - 14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) - 14 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

У м о в н і п о з н а ч к а :  В в и к о н у є ; У Вере у ч а с т ь ; П п о г о д ж у є ;  3 затверджує.



Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н А  К А Р Т К А
адміністративної послуги з державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з

Державного земельного кадастру

№
з/п

>
Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа 
і структурний

підрозділ

ДІЯ
(В,
У,
II,
3)

Термін
виконання

(днів)

, 1- Прийом пакета документів суб’єкта 
звернення: заяви про державну реєстрацію 

земельної ділянки, оригінал погодженої 
відповідно до законодавства документації 

із землеустрою, яка є підставою для 
формування земельної ділянки, 

електронного документа (крім документів 
поданих заявником із заявою в електронній 

формі за кваліфікованим електронним 
підписом (печаткою) заявника, які 

надсилаються з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних 

послуг, у тому числі через веб-сторінку 
Держгсокадастру), їх реєстрація в центрі 

надання адміністративних послуг.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в Протягом одного 
календарного 

дня (заяви 
реєструються в 

день їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. Передача пакета документів з заявою 
відповідному структурному підрозділу 

Головного управління Держгсокадастру у 
Сумській області.

Адміністратор 
центру'надання 

адміністративних 
послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. Прийом пакета документів, реєстрація 
заяви у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 
Головного управління Держгсокадастру у 
Сумській області, передача документів до 

Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст 
відповідного 

• структурного 
. підрозділу 

Г оловного 
управління 

Держгсокадастру у 
Сумській області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття пакета документів поданих 
заявником із заявою і  електронній формі з 

накладенням кваліфікованого 
електронного підпису (печатки) з 

використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгсокадастру., 
За допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру заявнику 
повідомляється про прийнятім заяви та 

присвоєний Ш реєстраційний номер

Державний
кадастровий
реєстратор

в В день
надходження 

Заяви з пакетом 
документів в 
електронній 

формі до 
відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

Держгсокадастру 
у Сумській 
області в 
порядку

82/0/13-21 від 30.09.2021 
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черговості

5. Перевіряє:
-  форму та зміст заяви;

-  повноваження особи, що звернулася
за адміністративною послугою;

. наявність повного пакета документів, 
необхідних для внесення відомостеіі (змін 

до. них);
-  розташування земельної ділянки на 

території дії повноважень Державного
кадастрового реєстратора;

-  придатність електронного документа для 
проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 
земельного кадастру.

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
першого 

робочого ДНЯ 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держтсокадастру 
у Сумськії! 

області

6. У разі невідповідності поданих документів 
вимогам законодавства формує та підписує 

повідомлення про відмову у прийнятті 
заяви про внесення відомосте!! (змін до 

них) до Державного земельного кадастру з 
обґрунтуванням підстав відмови, засвідчує 

свій підпис власного печаткою.

Державний
кадастровий
реєстратор

В
3

•■і

Не пізніше 
першого 

робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Дсржгеокадастру 
у Сумськії! 

області

7. Передає повідомлення про відмову у 
прийнятті заяви про внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 

кадастру (з документами, які подавались із 
заявою) до спеціаліста відповідного 
структурного підрозділу Головного 

управління Держтсокадастру у Сумській 
області для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 
послуги та передачі його до центру надання 

адм ін і страти р н н х п ослу г

Державний 
кадастровий 

. реєстратор

в Не пізніше 
першого 

робочого дня з 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Дсржгеокадастру 
. у Сумськії! 

області

8. Проставляє у системі документообігу 
відповідного структурного підрозділу 

Головного управління Держтсокадастру у 
Сумській області позначку про виконання 

послуги та передає повідомлення про 
відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) др Державного 
земельного кадастру (з документами, які 
подавались із заявою) до центру надання 

адміністративних послуг.

Спеціаліст 
відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

"Дсржгеокадастру у 
Сумській області

в Не пізніше 
першого 

робочого дня 3 
дня реєстрації 

заяви у 
відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління



Держгеокадастру 
у Сумській 

області

9.
І-

Видача замовнику повідомлення про 
відмову у прийнятті заяви про внесення 

. „відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру (з документами, які 

подавались із заявою).

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання 
повідомлення 
про відмову у 

прийнятті заяви 
про внесення 

відомостей (змін 
до них)до 

Державного 
земельного 

кадастру

10. У разі прийняття задай, вносить до 
Державного земельного кадастру такі дані: 

1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із 
заявою:

4) кадастровий номер (за наявності) та 
місце розташування земельної ділянки або 

дані про інший об'єкт Державного 
земельного кадастру, щодо якого вносяться 

відомості згідно з відповідною заявою;
5) стислий зміст заяви;

7) відомості про Державного кадастрового 
реєстратора, який прийняв заяву. 

Створення електронної копії заяви у 
Державному земельному кадастрі.

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
першого 

календарного 
дня з дня 

реєстрації заяви 
у відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

11. У разі прийняття рішення про державну 
реєстрацію земельної ділянки виконує:

-  перевірку електронного документу та за 
допомогою програмного забезпечення

Державного земельного кадастру вносить 
відомості, які містить електронний 

документ, до Державного земельного 
кадастру;

-  за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру присвоює

кадастровий номер земельній ділянці;
-  відкриває Поземельну книгу в 

електронній (цифровій) формі та вносить 
відомості до неї (крім відомост ей про 

затвердження документації із землеустрою, 
на підставі якої здійснена державна 

реєстрація земельної ділянки, а також про 
власників, користувачів земельної ділянки);
-  відкриває Поземельну книгу в паперовій

формі шляхом роздрукування за

Державний
кадастровий
реєстратор

в

3

Не пізніше 
тринадцятого 
календарного 

дня з дня 
реєстрації заяви 
у відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

1 удієжітоклдлсі ру у сумській оьяаси
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допомогою програмного.забезпечення 
Державного земельного кадастру 
відповідної Поземельної книги в 
електронній Одифровій) формі;
-  робить на титульному аркуші 

документації із землеустрою у паперовій 
. формі позначку про проведення перевірки 

електронного документа та вносить 
відомості до Державного земельного 

кадастру;
-накладає власний кваліфікований 

електронний підпис на документацію із 
землеустрою та оцінки земель подану із 

заявою в електронній формі;
-  формує витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку на 
підтвердження державної реєстрації 

земел ьної ділянки.
У разі прийняття рішення про відмову у 
державній реєстрації земельної ділянки 

виконує:
-  формує рішення про відмову у державній 
реєстрації земельної ділянки із зазначенням 
рекомендацій щодо усунення причин, що є 
підставою для такої відмови, підписує та 
засвідчує свій підпис власною печаткою. 

Засвідчує підписом Державного 
кадастрового реєстратора та скріплює 

своєю печаткою кожний аркуш 
Поземельної книги в паперовій формі. 4

12. За бажанням заявника V разі подання заяви ..... . *в електронній формі надсилання витягу з 
Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку або рішення про відмову 
у державній реєст рації земельної ділянки у 
формі електронного документа засобами 

телекомунікаційного зв'язку

Державний
кадастровий
.реєстратор

В Не пізніше 
чотирнадцятого 

календарного 
дня з дня 

реєстрації заяви 
у відповідному 
структурному 

підрозділі 
Головного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

13. Передає витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку, Поземельну 

книгу в паперовій формі або рішення про 
відмову у державній реєстрації земельної 

ділянки до спеціаліста відповідного 
структурного підрозділу Головного 

управління Держгсокалаетру у Сумській 
області для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 
послуги та передачі його до центру надання

Державний
кадастровий
реєстратор

в Не пізніше 
чотирнадцятого 

календарного 
дня з дня 

реєстрації заяви 
у відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління



адміністративних послу]' Держгеокадастру 
у Сумській 

області

14.
>

Проставляє у системі документообігу 
відповідного структурного підрозділу 

Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області позначку про виконання 

послуги та передає витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку, 
Поземельну книгу в паперовій формі або 

рішення про відмову у державній реєстрації 
земельної ділянки до центру надання 

адміністративних послуг.

Спеціаліст 
відповідного 
структурного 

підрозділу 
Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

В Не пізніше 
чотирнадцятого 
календарного 

дня з дня 
реєстрації заяви 
у відповідному 
структурному 

підрозділі 
Г оловного 
управління 

Держгеокадастру 
у Сумській 

області

15. Видача замовнику витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку 

або рішення про відмову у державній 
реєстрації земельної ділянки. 

Ознайомлює замовника з Поземельною 
книгою у паперовій формі та передає 

підписану замовником Поземельну книгу у 
паперовій формі відповідному 

• структурному підрозділу Гояовного 
управління Держгеокадастру у Сумській 

області.
Ознайомлює заявника з заявою про 

державну реєстрацію земельної ділянки, 
сформованою за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 
кадастру, та передає підписану заяву 

відповідному структурному підрозділу 
Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області.

.Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В В день звернення 
заявника після 

отримання 
витягу або 

рішення про 
відмову у 
внесенні 

відомостей

1
Загальна кількість днів надання послуги - 14 календарних

днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) - 14 календарних 
днів

П ри м ітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних 
послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені; до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до 
суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до Тимчасового порядку взаємодії між державними кадастровими 
реєстраторами територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та 
кадастру на період реалізації підотного проекту із запровадження принципу 
екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок, затвердженого постановою

ГУ ДГРЖП: ОКАДАСТРУ і  С У М и л іі'! ОЬі !А (,: і
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Кабінету М іністрів України від 3 червня 2020 р. № 455, термін виконання скорочується 
до 7 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі 
Держгеокадастру.

>
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ТЕХН О Л О ГІЧН А  К АРТКА
адміністративної послуги державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею

витягу

№
з/п

Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа 
і структурний 

підрозділ

Дія
(В,
У,
п,
3)

Термін
виконання

(днів)

1. Прийом пакета документів суб’єкта 
звернення: заяви про державну 

реєстрацію обмеження у використанні 
земель, відповідної документації із 
землеустрою, інших документів, які 

згідно з Порядком ведення Державного 
земельного кадастру є підставою для 

виникнення, зміни та припинення 
обмеження у використанні земель, 

електронного документа, їх реєстрація в 
центрі надання адміністративних послуг 

(крім заяв в електронній формі за 
кваліфікованим електронним підписом 

(печаткою) заявника, які надсилаються з 
використанням Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, у тому 
числі через всб-сторінку 

Держгеокадастру).

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в

4

Протягом одного 
робочого дня 

(заяви
реєструються в 

день їх
надходження в 

порядку 
черговості)

2. Передача пакета документів з заявою 
Головному управлінню Держгеокадастру 

у Сумській області.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в В день реєстрації 
заяви

3. Прийом пакета документів, реєстрація 
заяви у системі документообігу 

Г о л о в н о г о  у п р а в л ін н я  Д ерж геокадаст ру  
у  Сумській област і, передача документів 
до Державного кадастрового реєстратора

Спеціаліст 
Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області

в В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття пакета документів, поданих 
заявником із заявою в електронній формі 

за кваліфікованим електронним - 
підписом (печаткою) заявника, 

надісланої з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних 

послуг, у тому числі через веб-сторінку 
Держгеокадастру.

За допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру 

заявнику повідомляється про прийняття 
заяви та присвоєний їй реєстраційний

Державний
кадастровий
реєстратор

в В день
надходження заяви 

з пакетом 
документів в 

електронній формі 
до Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Сумській області в 
порядку черговості



номер

4. . Перевіряє:
-  форму та зріст заяви;

-  повноваження особи, що звернулася
за адміністративною послугою;

-  наявність повного пакета документів, 
необхідних для внесення відомостей

(змін до них);
-розташування земельної ділянки на 

території дії повноважень Державного 
кадастрового реєстратора;

-  придатність електронного документа 
для проведення його перевірки за

допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру.

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
першого робочого 

дня з дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгсокадастру у 
Сумській області

5. У разі невідповідності поданих • 
документів вимогам законодавства 

формує та підписує повідомлення про 
відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру з обґрунтуванням 
підстав відмови, засвідчує свій підпис 

власною печаткою.

Державній'!
кадастровий
реєстратор

В
3

Не пізніше 
першого робочого 

дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгсокадастру у 
Сумській області

6. Передає повідомлення про відмову у 
прийнятті заяви про внесення відомостей 
(змін до них) до Державного земельного 
кадастру (з документами, які подавались 

із заявою) до спеціаліста Головного 
управління Дсржгсокадрстру у Сумській 

області для проставления у системі 
документообігу позначки про виконання 

послуги та передачі його до центру 
надання адміністративних послуг'

Державний
кадастровий
реєстратор

в Не пізніше 
першого робочого 

ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгсокадастру у 
Сумській області

7. Проставляє у системі документ ообігу 
Головного управління Дсржгеокадастру 

у Сумській області позначку про 
виконання послуги та передає 

повідомлення про відмЙву у прийнятті 
заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадаст ру 
(з документами, які подавались із 

заявою) до центру надання 
адміністративних послуг.

Спеціаліст 
Головного 
управління 

Дсржгеокадастру у 
Сумській області

в Не пізніше 
першого робочого 

ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Дсржгеокадастру у 
Сумській області

8. Видача замовнику повідомлення про 
відмову у прийнятті заяви про внесення 
відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру (з документами, які 

подавались із заявою).

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

в В день звернення 
заявника після 

отримання 
повідомлення про 

відмову у 
прийнятті заяви 

про внесення



&

відомостей (змін 
до них)до 

Державного 
земельного 

кадастру

9.. У разі прийняття заяви, вносить до 
Державного земельного кадастру такі 

.дані:
1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася

із заявою:
4) кадастровий номер (за наявності) та 

місце розташування земельної ділянки 
або дані про інший об'єкт Державного

земельного кадастру, щодо якого 
вносяться відомості згідно з відповідною 

заявою;
5) стислий зміст заяви;

7) відомості про Державного 
кадастрового реєстратора, який прийняв 

заяву.
Створення електронної копії заяви у 
Державному земельному кадастрі.

Державний 
кадастровий • 
реєстратор

В Не пізніше 
першого робочого 

дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Дсржгсокадастру у 
Сумській області

10. ' Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про обмеження у 

використанні землі.
Виконує:

-  перевірку електронного документа та у 
разі відповідності поданих документів 

Порядку ведеїшя Державного 
земельного кадастру за допомогою 

, програмного забезпечення Державного 
земельного кадастру вносить відомості, 
які містить електронний документ, до 

Державного земельного кадастру;
-  у разі внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру 
формує за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 
кадастру за визначеною формою витяг з 

Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель на 

підтвердження внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру;
-  у разі невідповідності поданих 

документів Порядку ведення 
Державного земельного кадастру за 
результатами перевірки складає за 

допомогою програмного забезпечення 
Державного зсмсльноРо кадастру 
протокол проведення перевірки 

електронного документа за визначеною

Державний
кадастровий
реєстратор

В

3

Не пізніше 
тринадцятого 

робочого дня 3 дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Дсржгсокадастру у 
Сумській області



формою та приймає рішення.про відмову 
у внесенні відомостей про обмеження у 

використанні земель до Державного 
земельного кадасуру, підписує та 

засвідчує свій підпис власного печаткою.

12. * За бажанням заявника у разі подання 
заяви в еяектрошш-ьформі надсилання 

витягу з Державного земельного 
кадастру про обмеження у використанні 

земель або рішення про відмову у 
внесенні відомостей про обмеження у 

використанні земель у формі 
електронного документа засобами 

телекомуніканійного зв'язку

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
чотирнадцятого 

робочого дня з дня 
реєстрації заяви у 

Г оловному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області

13. Передає витяг з Державного земельного 
кадастру про обмеження у використанні 

земель або рішення про відмову у 
внесенні відомостей про обмеження у 

використанні земель до спеціаліста 
Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області для проставлення у 
системі документообігу позначки про 
виконання послуги та передачі погодо 

центру надання адміністративних послуг

Державний
кадастровий
реєстратор

В Не пізніше 
чотирнадцятого 

робочого дня з дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області

14. Проставляє у системі документообігу 
Головного управління Держгеокадастру 

у Сумській області позначку про 
виконання послуги та передає витягу з 
Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель або 

рішення про відмову у внесенні 
відомостей про обмеження у 

використанні земель до центру надання 
адміністрапівннх нослуг.

Спеціаліст 
Г оловного
управління 

Держгеокадастру у 
Сумській області

В Не пізніше 
ч отирнадцятого 

робочого ДНЯ 3 дня 
реєстрації заяви у 

Головному 
управлінні 

Держгеокадастру у 
Сумській області

15. Видача замовнику витягу з Державног о 
земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель або рішення про 

відмову у внесенні відомостей про 
обмеження у використанні земель. 
Ознайомлює заявника з заявою про 
державну реєстрацію обмеження у 

використанні зсуєль, сформованою за 
допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру, та 
передає підписану заяву Головному 

управлінню Держгеокадастру у Сумській 
області.

Адміністратор 
центру надання 

адм іністративних
послуг

в В день звернення 
заявника після 

отримання витягу 
або рішення про 

відмову у внесенні 
відомостей

Загальна кількість днів надання послуги - 14 робочих днів



Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством)
14 робочих днів

П рим ітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру 
у Сумській області, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом;

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути 
оскаржені: до Держгеб кадастр у, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Умовні п о з н а ч к и :  В  -  в и к о н у є ; У -  б е р е  у ч а с т ь ; П  погоджує; 3 -  затверджує.


