
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ  ВИТЯГУ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
(назва адміністративної послуги)

ВІДДІЛ №  1 У п р авл ін н я  надання  адм ін істративни х  послуг  Г о л о в н о го  управління 
Д ер ж гео кад астр у  у С ум ській  області 

Відділ №  2 У п равлін ня  надання адм ін істративни х  послуг Г оловн ого  управління 
Д ер ж гео кад астр у  у С ум ській  області 

Відділ №  З У п равл ін н я  надання адм ін істративни х  послуг Г оловн ого  управління 
Д ер ж гео кад астр у  у С ум ськ ій  області 

Відділ №  4 У п равл ін н я  надання  адм ін істративни х  послуг і 'о л о в н о го  управління 
Д ер ж гео кад астр у  у С ум ській  області 

Відділ №  5 У п равлін ня  надання адм ін істративни х  послуг Г о л о вн о го  управління 
Д ер ж гео кад астр у  у С ум ській  області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання 

адміністративної послуги, в 
якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних иослуї

і1

1

Відділ «Центр 3 надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

4 і 800, Сумська обл., м. Білопілля, 
вул. Старопугивльська, 35; 

(05443) 9-12-95; 
Ьі1ооі11уа-спао(а),и1<г.пеІ;

' Ьйо://Ьі1ооіі1уа-тегіа.еоу.иа

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Білопільський р-н, 

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

спао туко1аіука@,иі<г.пеІ

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

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

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

41700, Сумська обл., м. Буринь, 
вул.. Д.Бєдного, 6; 

(05454) 2-22-07; 
спаоЬигуп.гас1а(йикг.пеІ; 

Ьпо://Ьигуп-т iskrada.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: 8:00-1 3:30
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1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Великописарівський р-н, 

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

iisr.57(a),ui<r.net

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.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

42800, Сумська обл., 
смт. Велика Писарівка, 
вул. Незалежності, 9-А;

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

httD://vDsr.eov.ua

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

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

4І400,Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 8; 

(05444)7-04-40;
Snap аІ(о),ukr.net; 

http://hlukhi v-rada.ijov.ua/tsnaD

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

П'ятниця-Субота: 8:00 - 16:00.
1

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

" .Есмащ.ської селищної ради
4І400,Сумська обл., 

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

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

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

41436, Сумська обл., Глухівський 
р-н., с. Слоут, вул. Шкільна, б. 16; 

(05444) 3-13-37 
спар bereza ote(o),ukr.net 

https;//berezi vska-gromada.gov.ua/

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 konotop(rt!ukr.net; 

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

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

П'ятниця - Субота: 8 :0 0 -  15:00.

ГУ л е р ж г е о к а д а с т р у  у  с у м с ь к ій  ОБЛАС 11

102/0/13-21 від 03.12.2021

II 1

http://hlukhi
http://rada.konotop.ore/index.php/ho


Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

1.10. виконавчого комітету
Дубов’язівської селищної 

ради

1. 11 .

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

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

вул. Центральна, 64; 
(05447) 52-1 -60; 067-19 4 -16-94 

dubovvzovi<a@ ukr.net; 
https:// dubovvzivska.rada.todav

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

вул. Миру, і; 
0983877090 

popivkarada@gmaii.com

Понеділок -  Четвер: 8.00 ■ 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00

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., 
смт. Краснопілля, 

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

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

т е /2 0 14-12-25-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8.00 ■ 
17.00;

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

Центр надання 
1.13. 4, адміністративних послуг

МирбшЛкської сільської ради

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

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

т  і гор і 1 skasr@u кг. п et; 
https;//m vropilsca-grom ada.цov.uaУ  

viddil-centr-nadannya- 
administrativпih -розіиа-10-35-32- 

28-12-2017/

Понеділок Чеївср: 8.00 
17,15; 

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

(05453)9-50-61; 
krolrada@ukr.net; 

http://www■krolevets- 
miskrada.gov.ua /index.php/tseпtr- 

nadann va-adm іп/3 89-ізпар

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

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

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 

1.15. надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 

Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
м. Лебедин, вул. Тараса 

Шевченка, 26; 
(05445) 2-19-26; 

lebedvn-admin@ukr.net; 
http://lebedvnrada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -17:15: 
Вівторок:8:00 -20:00; 
Середа: 8:00 - 1 7 :1 5; 
Четвер: 8:00- 17:15; 

ІГятниця:8:0() - 16:00: 
Субота: 8:00 15:00
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1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищної 
ради

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

(05452) 099-524-74-69; 
спао.idol (2).ui<.r.net; 

httD://idoi-aromada.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 сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка. 
вул. Миру, 1;

5-74-11; 
sunivka.cnao®,ukr.net; 

httD;//svni vska-eromada.eov.ua

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

П ’ятниця: 8:00 - 17:00,

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127. Сумська обл.. 
Роменський район, 

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

vilshcnaDfS.ukr.-net; 
https://vi lshanska-eromada.eov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання 
’ . а^імі^іістративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnaD(a),sm. eov.ua; 
http;//nedrveailiv.nedr-rr.ore.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 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnao-chuDahfiiukr.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 oklitvrka®ukr.net; 

http://www.omvk.sm.ua/content/secti 
оп/32/235/

Понеділок: 8:00 -17 :1  5; 
Вівторок: 8:00 - 20:00; 

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

Субота: 8:00 -  16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnap®,ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15;

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

П’ятниця: 8-00 -  16-00,
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1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

4-380500337143; 
спао-оиііуі®,ukr.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: 8:00 16:00,

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спао п5ІоЬос1а®,икг.пеі: 
httos://novoslobidska- 

eromada.eov,ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00,

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

42000, С )^ська обл,, м, Ромни, 
вул. Соборна, 13/71; 

(05448) 5-29-15; 
reestг(a),romnv-vk,eov,ua; 

Ьйо://готпу,050-иа.іпґо/?с1і=2&П 
=zavnvat

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 :0 0 -  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,гs(й)ukг,net; 

httD;//andrivashivska-eromada,aov,ua

1 Іонеділок: 8:00 -17 :1  5; 
Вівторок: 8:00 -  17:15: 
Середа: 8 :0 0 -  17:15; 
Четрср: 8:00 17:15; 

П'ятниця: 8:00 16:00,

*

1.27.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

41000, Сумська область, 
м, Середина-Буда, 

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

, sbudaaorsovet(a),^mail,com; 
httos;//sbmiskrada,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, Середино- 
Будський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279(0),таіІ,аоу,иа; 

httos://zn-ota,eov,ua/viddil-z- 
iuгidichn ih-DІtan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 16:15.

1

І

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,cnao(Э,sm.aov,ua; 
httD://sumv.sm,aov,ua/index.DhD/uk/ 

огіогШ і/гегіопаІ-кот 'пеї

1 Іонеділок-Серсда: 9:00 
17:15;

Четвер: 9 :00 -2 0 :0 0 ; 
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; 

спао(й!5тг.аоу,иа; 
httD://cnaD,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.
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1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlva@ukr.net; 
httD://bilozirska.aromada,ora.uaУcnaD 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

Середа: 8:00 -2 0 :0 0  
Четвер - П'ятниця; ; 8.00 - 

17.00.

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

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

(05458)6-62-90; 
trost-cn ао(2),икг. п et; 

www.trostvanets-miskrada.aov.ua

Понеділок-Вівторок: 8:00 
17:15;

Середа: 8:00 20:00; 
Четвер: 8 :00 -1 7 :1 5 ; 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

shst.mr-cnaD(a),sm.aov.ua; 
httD://shostka- 

rada. aov.ua/aovernment/deDartament 
s/centr nadannva adm п strativnih

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

Субота: 8 :3 0 -  15:30.

оозіиа т  sta shostkal/

Н ор м ати вн і акти , яким и р еглам ентується надання ад м ін істр ати в н ої послуги

4. ЗІК0ни.‘Уіссаїни Стаття 24 Закону України “Про Державний земельний 
кадастр”

5. Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 110, 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. №  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

У м ови  отрим ання адм ін істр ати вн ої послуги

8.
Підстава для одержання 
адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію земельної ділянки

9.
Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а також

1. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за 
формою, встановленою Порядком ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженим постановою
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вимоги до них 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 паперовіГі або 
електронній формі відповідно до вимог Закону України 
«Про землеустрій»
4. Електронний документ, ідо містить відомості про 
результати робіт із землеустрою, які підлягають 
внесенню до Державного земельного кадастру, 
відповідно до вимог Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»

Порядок та спосіб подання 
10. 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 пола(ться 
відповідним сергпфікованим інженером
землевпорядником через ( 'линий лсржавіїиі'і иоріа.і 
електронних послуг, у тому числі через окрему офіиіііп\ 
веб-сторінку Держгеокадастру. що забезнсчуг 
формування та нодаїпія 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 
адміністративної послуги

1. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує іювноваження діяти від 
імені заявника) та/або не відповідають вимоі'ам 
законодавства
2. Розташування в межах земеїнлюї 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
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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 видається також у формі 
електронного документа засобами телекомунікаційного 
зв'язку.

16. Примітка

*Форма заяви про державну реєстрацію земельної 
ділянки наведено у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги.
** 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 рее'страції земельних 
ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від'З червня 2020 р. №  455.
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Д о д а т о к
до Ін ф о р м ац ій н о ї  картки  
адм ін істр ати вн о ї  послуги держ авна  
реєстрація  з ем ел ь н о ї  д ілянки  ч 
видачею  витягу

Д ер ж ав н о м у  кадастровом у  реєстратор)

(Держгеокадастр або найменування його

територіального органу)

(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, що посвідчує особу.

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти 
від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(контактний телефон)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію земельної діляїжи

В ідповідно до Зем ельн ого  кодексу  У країни  та  Закону  У кра їн и  "Про Д ерж авни й
зем ельний  кадастр" п р о ш у  зареєструвати  зем ельн у  д ілян ку  п л о щ е ю ___________ гектарів, яка
р о зташ ован а  за  адресою :

Д одаткові в ідомості _ 

До заяви  додаю ться :

€  копія д окум ента , що посвідчує особу;

€  копія д окум ента , що посвідчує п о вн о важ ен н я  д іяти від імені особи ;
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€  копія д о ку м ен та  про  п ри своєн н я  п одаткового  номера;

€  докум ен тац ія  із зем л еу стр о ю ;

€  електронни й  д окум ент;

С л у ж б о в а  інформація

П ідпис  заяв н и к а

М .П . (за наявності)

Д ата  подання  заяви 

М.П.

Р еєстрац ійн ий  ном ер  заяви

Д ата  р еєстрац ії  заяви

П різвищ е, власне  ім ’я, по батькові за 
"(наявності) Д е р ж а в н о го  кадастрового  

р еєстратора

П ідпис Д е р ж а в н о го  кадастрового  
р еєстратора

Примітка. Заява подається окремо на кожну земельну ділянку.
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ДЕРЖ АВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва адміністративної послуги)

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

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання 

адміністративної послуги, в 
‘ якому

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної ношти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

згёа.спао®,sm.aov.ua; 
ИіІо://зиіпу.ВІТІ. aov.ua/index.Diip/uk/ 

огіогііеіі/геаіопаі-1<оті1еі

Понеділок-Середа: 9:00 
17:15;

Четвер; 9 ;00 -2 0 ;0 0 : 
і Гятниня: 9:00 16:1 5.

1.2.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спар(й!зтг.аоу.иа; 
ЬМо;//спао.aov.ua/

Понеділок, Середа: 8:00 - 
17:15;

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

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони У країни
Стаття 28 Закону У країни  «П ро Д ерж авний 
зем ельний кадастр»

5. Акти К абінету М іністрів У країни

Пункти 6 9 -7 5 , 7 7 -7 9 , 101-103 Порядку ведення 
Д ерж авного зем ельного  кадастру, затвердж еного 
постановою  К абінету М іністрів У країни від 17 
жовтня 2012 р. №  1051
Розпорядж ення К абінету М іністрів У країни віл 16 
травня 2014 р. №  523-р «Деякі питання надання 
адм іністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адм ін істративних послуг»

6.
Акти центральних орган ів виконавчої 
влади

7.
Акти м ісцевих орган ів виконавчої 
влади/органів м ісцевого сам оврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8.
П ідстава для одерж ання адм ін істративної 
послуги

Заява про внесення до Д ерж авного  зем ельного 
кадастру відомостей (змін до них) про обмеж ення у

ГУ ЛЕРЖ ГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТ

102/0/13-21 від 03,12.2021

II і Н і III



використанні земель

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 иостаиовою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. 
№ 1051 (форма заяви додасться)*
2. Документація із землеустрою документація із 

землеустрою, яка згідно з пунктом 102 Порядку 
ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету Мінісірів 
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 обгрунтувань 
використання та охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць; комплексні плани 
просторового розвитку територій територіальних 
громад, генеральні плани населених пунктів, 
детальні плани територій; проекти землеустрою 
щодо організації і встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, оздоровчого, 
рекреаційного, історико-культурного, 
лісогосподарського призначення, земель водного 
фонду та водоохоронних зон, обмежень у 
використанні земель та їх режимоутворюючих 
об’єктів; проекти землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне 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"; договір; рішення суду.
3. Електронний документ.
4. Документ, який підтверджує повноваження діяти 
від імені заявника (у разі подання заяви 
уповноваженою заявником особою)

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, подається 
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.

Платність (безоплатність) надання Безоплатно

д е р ж г е о к а д а с т р у  у  СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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адміністративної послуги

12. Строк надання адміністративної послуги 14 робочих днів з дня реєстрації заяви у Головному 
управлінні Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Обмеження згідно із законом не нідлягас 
державній реєстрації
2. Обмеження встановлюється на території дії 
повноважень іншого Державного кадастрового 
реєстратора
3. Із заявою про внесення відомостей (змін до них) 
до Державного земельного кадастру звернулася 
неналежна особа (право на реєстрацію обмеження у 
використанні земель мають органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування для 
здійснення своїх повноважень, визначених законом; 
власники, користувачі земельних ділянок або 
уповноважені ними особи, земельні ділянки яких 
розташовані в межах або перетинаються межами 
обмежень у використанні земель та/або межами їх 
режимоутворюючих об '(ктів  (за наявності гаких 
об’єктів); особи, в інтересах яких встановлюються 
обмеження, або уповноважені ними особи)
4. Документи подані ис в повному обсязі 
(відсутність документа, іцо ііілтнсрлжлч 
повноваження діяти від імені заявника) та/або не 
відповідають вимогам, встановленим законом 
(заява не відповідає встановленій формі, відсутні 
електронні копії документів)
5. Заявлене обмеження вже зареєстроване
6. Електронний документ не придатний для 
проведення його перевірки за допомогою 
програмного забезпечення Державного земельного 
кадастру

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель 
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про 
внесення відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру
Рішення про відмову у державній реєстрації 
обмеження у використагші земель

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 або мотивована відмова у 
наданні таких відомостей за бажанням заявника 
видаються також у формі електронного документа 
засобами телекомунікаційного зв'язку.

17 ЛЕРЖ ГеОКАДЛСІ РУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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*Форма заяви про внесення відомостей (змін до

16. Примітка них) до Державного земельного кадастру наведено 
у додатку до Інформаційної картки
адміністративної послуги
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Д одато  к
до Ін ф орм ац ій н о ї карі ки
адм ін істр ати вн о ї  послуги д е р ж а т і а  
реєстрація о б м еж ен ь  у використанні 
зем ель  з видачею  вигягу

Д е р ж а в н о м у  к ад астр о во м у  реєстратору  

(Держгеокадастр або найменування його 

територіального органу)

(прізвище, власне ім’я, по 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 
від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу.

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(контактний номер телефону)

ЗА Я ВА
про внесення відомостей (змін до  них) 

до Д ерж авного  зем ельного  кадастру

Відповідно до Закону  У кра їни  “П ро  Д ер ж авн и й  зем ельний  кадастр” п рош у внести 
відомості (зміни до них) до Д ерж авного  зем ельного
кадастру про:

О б ’єкт Д ерж авного  зем ельного  кадастру, 
щ одо  якого вносяться  відомості:

€  д ер ж авн ий  кордон України;

€  землі в м еж ах  тери тор ії  адм ін істративно-  
тери тор іальн о ї одиниці;

0  обм еж енн я  у використанн і земель;

€  зем ельну  д ілянку

ГУ Д ЁРЖ ГеО КАЛАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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М ісце розташ уван н я  зе м е л ь н о ї  д ілянки; 

Інш і відомості:

К адастрови й  ном ер  зем ел ь н о ї  д ілян ки  (за 
наявності):

Д ан і про інший о б ’єкт Д ер ж а в н о го  
зем ельного  кадастру, щ о до  якого  вносяться  
відомості:

До заяви додаю ться* :

€  копія докум ен та ,  щ о п осв ідчує  особу;

€  копія докум ен та ,  щ о п осв ідчує  п о вн о важ ен н я  д іяти від імені особи ;

€  копія д о к у м ен та  про п ри своєн н я  податкового  номера;

€  докум ентац ія  із зем леустрою ;

€  докум ентац ія  із оц ін ки  земель;

€  р іш ення Д е р ж ге о к а д а ст р у  п ро  внесенн я  в ідом остей  (змін до них) про д е р ж а в н и й  кордон 
У країни  до Д ер ж а в н о го  зем ельн ого  кадастру;

€  докум енти  щ одо  дем аркац ії ,  редем аркації ,  д ел ім ітац ії  д ер ж а в н о го  кордону  У країни;

€  електронни й  докум ент ;

€  р іш енн^В _е^ховної Ради У кра їни , ор ган у  ви к о н авч о ї  влади, ор ган у  м ісцевого  
самоврядув"анн^-

€  договір; ,

€  р іш ення суду;

€  д окум енти , на п ідставі яки х  в и н и кає 'в ід п о в ідн е  право  суборен ди , сервітуту , із зазначенням  
м еж  частини зем ел ь н о ї  д ілян ки , на  яку п о ш и р ю ється  в ідповідне речове  право;

€  докум енти , що п ід твер д ж у ю ть  п о го д ж ен н я  з органом  в и к о н ав ч о ї  влади , орган о м  місцевого  
сам оврядуванн я , ф ізи ч н ою , ю р и д и ч н о ю  о со б о ю  зм іни ц ільового  п р и зн ач ен н я  зем ел ьн о ї  
д ілянки  у разі о б о в ’язкового  п о годж ен н я  так о ї  д о к у м е н т а ц ії  в ідп ов ідн о  до закон одавства  
та/або забезпечен ня  в и кон ан н я  з о б о в ’язання з в ідш кодуван н я  втрат  с ільськогосп одарського ,  
л ісогосп одарськ ого  виробн и ц тва ,  у вигляді гарантії  у разі о б о в 'я з к о в о г о  в ідш кодування  
таких  втрат в ідповідно до закон одавства .

□ У  разі застосуван ня  норм статті 121 Зем ельного  кодексу У країни  в квадраті ставиться  
сим вол “V ” .

Інф орм ац ію  про результати  розгляду  заяви прош у надати;

€  у паперовій  ф ормі

Є в електронній  ф орм і на  адресу:______________________________________________________________
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102/0/13-21 від 03.12.2021

ІІІІІІІІІІ lliliilil



Підпис заявника

М П  (за наявності)

Д ата  подання  заяви

МП

С л у ж б о в а  інформація 

Реєстрац ій н и й  ном ер  заяви

Д ата  р еєстрац ії  заяви

П різви щ е, власне  ім ’я, 
по батькові (за наявності)  
Д е р ж ав н о го  кадастрового  

реєстр ато р а

П ідпис Д ер ж а в н о го  кадастрового  
реєстратора

*Не застесовуєтмя у випадку, передбаченому пунктом 121' Порядку ведення Державного земельного кадастру.
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ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  К А РТ К А  А Д М ІН ІС Т Р А Т И В Н О Ї П О С Л У Г И

ВИДАЧА ВИТЯГУ З ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО НОРМ АТИВНУ ГРОШОВУ 
ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

( н а з в а  а д м ін іс т р а т и в н о ї  п о с л у г и )

ВІДДІЛ №  І У п р авл ін н я  надання  адм ін істрати вн и х  послуг  Г о л о в н о го  управл інн я  
Д ер ж ге о ка д а стр у  у С ум ськ ій  області 

В ідділ №  2 У п р авл ін н я  надання адм ін істрати вн и х  послуг Г о л о вн о го  управління 
Д ер ж ге о ка д а стр у  у С ум ській  області 

В ідділ №  З У п р авл ін н я  надання  адм ін істрати вн и х  послуг  Г о л о в н о го  управління 
Д ер ж гео к ад астр у  у С ум ськ ій  області 

В ідділ  №  4 У п р авл ін н я  надання  адм ін істрати вн и х  послуг  Г 'оловного управління  
Д ер ж гео кад астр у  у С ум ській  області 

Відділ №  5 У п р авл ін н я  надання  адм ін істрати вн и х  послуг  Г о л о вн о го  управл інн я  
Д ер ж ге о к а д а стр у  у  С у м ськ ій  області

‘ ( н а й м е н у в а н н я  с у б ’є к т а  н а д а н н я  а д м ін іс т р а т и в н о ї  п о с л у г и )

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання 

адміністративної послуги, в 
якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо 
режиму роботи Центру 

надання 
адміністративних послуг

•і, •1

1.1.

Відділ «Центр 3 надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
Ьі1орі11уа-спар(я),икг.пеІ; 

ЬНіз://Ьі1ооі11уа-тегіа. eov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адіміністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл.. 
Сумський р-н, 

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

спар тукоІаіука(а!икг.пеІ

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

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

1.3.

Відділ «Центр надання 
адіміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

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

спаоЬигуп.гас1а(а!икг.пеІ; 
http://burvn-iniskrada.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

ГУ ЛЕРЖ ГЕОКАДАСТРУ У СУМСІзКІЙ ОБЛАСТІ
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1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

ksr.57(o),ukr.net

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

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, vpysarivka® ukr.net 

httD'./ZvDsr.ijov.ua

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

І1

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

41400,Сумська обл., 
Шосткинський р-н., м. І'лухів, 

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

Snap ai(a),ukr.net; 
iittp://hiukiiiv-rada. gov.ua/tsnap

Понеділок: 8:00 1 7:1 5: І 
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 послуг 

Есманьської селищної ради
41400,Сумська обл., 

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

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

Понеділок - Середа: 8:00 
-  17:15;

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

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спар bereza otafi),ukr.net 
https;//berezi vska-gromada.gov.ua/

1 Іонеділок: 8:00 17:15: 
Вівторок: 8:00 17:15: | 
Середа: 8:00 20:00: 
Четвер: 8:00 17:15: 

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

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

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: 8:00 -  
15:00.

і
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1.10.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
виконавчого комітету 

Дубов’язівської селищної 
ради

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

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

dubovvzovi<a@ui<r.net; 
https:// dubovvzivsi<a.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. Попівка. 

вул. Миру, І; 
0983877090 

pop і vkarada@ email, com

Понеділок -  Середа: 8.00- 
17.15;

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

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

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

http://rada.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 

стративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл.,
Сумський р-н.. 

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

miropilskasr@ukr.net; 
https://mvropilsca-gromada.gov.ua/ 

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

28-12-2017/ '

Понеділок -  Четвер: 8.00 • 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

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

miskrada.gov.ua /index, php/tsen tr- 
nadann va-adm in/3 89-tsnap

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

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

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область. 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка. 26; 

(05445) 2-19-26; 
lebedvn-adшin@,ukr.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 

П’ягниця:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 15:00
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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; 
спао.Idol (а),ukr.net; 

http://ldol-gromada.aov.ua

1 Іонеділок: 9:00 -16:00: 
Вівторок:9:00 -1 6:30: 
Середа: 9:00 - 16:30; 
Четвер: 9:00 - 20:00; 

П ’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-1 1; 
suni vka.спао(® ukr.net; 

httD://svni vska-gromada.gov.ua

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

П'ятниця: 8:00 - 1 7:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільщанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Вільшана, 
вул. Київський щлях, Іа; 
(05455)5-63-79,5-61-41; 

vilshcnao®,ukr.net: 
httDs://vilshanska-gromada.20v.ua

1
1

1 Іонеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання 
■‘ад'йі+іістративних послуг 
Недригайлівської селищної 

ради

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

ndr.cnaD(a),sm. gov.ua; 
httD://nedrvgailiv.nedr-rr.org.ua/cnap/

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnaD-chuDah(rt),ukr.net

Понеділок - 1 Гятниця: 1
8:00^ 17:00. |

1
1

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

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

httD://www,om vk.sm.ua/content/secti 
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: 8:00 -  16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnap(®ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 
-  17-15;

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

П'ятниця: 8-00 - 16-00.
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1.23.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

спао-оиІіу1(а!икг.пеІ

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., 
Конотопський р-н. 
с. Нова Слобода, 

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

спар пзІоЬосіай),ukr.net; 
ЬіІ08://поуо5ІоЬісІ5ка- 

цгоіпасіа.еоу.иа

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; 
гее5Іг(а!готпу-ук.eov.ua; 

1іПр;//готпу.05о-иа.іпґо/?с1і=2&А 
=гаупуаІ

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

області

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

(05448) 9-34-36; 
апсігіуи5Ьіука,г5(а)икг,пеі; 

Ііир://апс1гі уазії іузка-еготасіа, еоу, иа

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.27.

'■■V

>.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

41 ООО, Сумська область. 
Шосткинський р-н., 
м. Середина-Буда, 

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

зьисіаеог8оуе1(а),етаіі.сот: 
Ьирз://зЬтІ5кгагіа. eov.ua

Понеділок- ІГятниця: 8:00 
- 17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

096 762 95 74; 
04391279(о!таі1.аоу.иа; 

ННо5://2п-оІе.eoy.ua/viddi 1-г- 
1иг1ё1сЬп іЬ-оііап-Іа-гіег2Ііаупоі- 
гее5ігасіі-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 
16:15.

і

1

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

sгda.cпaD(й)sm. eov.ua; 
ИіІр://5иту. sin.aoy.ua/index.php/uk/ 

ргіогіїеіі/геаіопаї-котіїеі

1 Іоііслілок-С'срелгі: 9:00 
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00: 
ГТятниця: 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; 

спар®,smr.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;
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1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

Л и поводол и нської сел и щної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

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

http://ldol-gromada.eov.ua

1 Іонеділок: 9:00 -16:00: 
Вівторок:9:00 -І():30: 
Середа: 9:00 - 16:30; 
Четвер: 9:00 - 20:00; 

П ’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-1 І; 
sunivka.cnao(® ukr.net; 

http://svnivska-eromada.aov.ua

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

П'ятниця: 8:00 - 1 7:00.

1

і

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnap®,ukr.net; 
https://vilshanska-2romada.aov.ua

і
1

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

п.
1.19.

Центр надання 
■ “".адм+ністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnap(a!sm. eov.ua; 
http://nedrvaailiv.nedr-rr.ore.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; 

cnap-chupah®ukr.net

Понеділок - 1 Гятниця: 
8:00 17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

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

http://www.omvk.sm.ua/content/secti 
оп/32/235/

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. Чернеччина, вул. 

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnap® ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 
-  17-15;

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

П'ятниця: 8-00 16-00.
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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 boromiva@ui<r.net; 
http://bi lozirska. gromada.org. ua/cnap 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00
- 17.00:

Середа: 8 :00 -2 0 :0 0  
Четвер - П ’ятниця: : 8.00 - 

17.00.

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

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

Понеділок-Вівторок: 8:00
-  17:15;

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

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

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

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

rada.gov.ua/government/departamcnt 
s/centr nadannva adm n strativnih 

poslug m sta shostkal/

Вівторок-Четвер: 9:00 
16:00:

П'ятниця: 8:.i0 15:.iO: 
Субота: 8:.10- 15:30.

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

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

і І sea

Понеділок-Четвер: 8:00 ■ 
17:15;

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

Акти Кабінету Міністрів України

Статті 20, 23 Закону України «Про оцінку земель»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. 
№ 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки 3CMejH, 
населених пунктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 
№ 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім 
земель населених пунктів)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. 
№ 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 
105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінет) 
Міністрів України»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 гравня 2014 р 
№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 
послуг»

Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 22.08.2013 № 508 «Про затвердження Порядку нормативної 
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
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(крім земель населених пунктів)», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 12вересня 2013 р .з а №  1573/24105

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за №  1647/29777

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження Порядку нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України ЗІ травня 2017 р. 
за № 679/30547

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого 

самоврядування

Умови отрим ання адм іністративної послуги

8. 1 Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява юридичної, фізичної особи, органу державної влади або 
органу місцевого самоврядування

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

1. Заява про надання витягу з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельної ділянки

2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 
особою)

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

послуги

Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто 
заявником (уповноваженою особою заявника), направлення 
поштою або в електронній формі через Єдиний державний 
портал адміністративних послуг, в тому числі через інтегровану з 
ним інформаційну систему Держгеокадастру.

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної послуги

Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Строк, що не перевищує трьох робочих днів 3 дати реєстрації 
відповідної заяви у структурному підрозділі Головного 
управління Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. Відсутність технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель
2. Земельна ділянка несформована

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Витяг 3 технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки або відмова у видачі такого витягу

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 результат може 
надаватись в електронній формі технічними засобами 
телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного 
підпису.

16. Примітка
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ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  К А РТ К А  А Д М ІН ІС Т Р А Т И В Н О Ї П О С Л У Г И
ВИДАЧА Р ІШ Е Н Н І ПРО ПЕРЕДАЧУ У ВЛАСНІСТЬ. НАДАННЯ У КОРИСТУВАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
Ш О ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ

(н а з в а  а д м ін іс т р а т и в н о ї  п о с л у г и )

Головне управління Д ерж геокадастру у  Сумській області
( н а й м е н у в а н н я  с у б ’є к т а  н а д а н н я  а д м ін іс т р а т и в н о ї  п о с л у г и )

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання 

адміністративної послуги, в 
якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Відділ «Центр 3 надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

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

httD://biloDillva-meria.eov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
, ^^^д^іністративних послуг" 

Миколаївської селищної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н. 

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

спар mvkolaivka@,ukr.net

Понеділок: 8:1 5 17:15: 
Вівторок: 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 комітету 
Буринської міської ради

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

вул,. Д.Бедного, 6; 
(05454) 2-22-07;

СП at) Ь ur vn. rad a@,u кг. п et; 
httD://burvn-miskrada. 20v.ua

Понеділок: 8:00-17:15: 
Вівторок: 8:00-1 7:1 5: 
('ереда: 8:00-20:00: 
Четвер: 8:00-17:15; 

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

1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

ksr.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
cnaD.vDvsarivka(a),ukr,net

httD;//vDsr,gov,ua

Понеділок - П'я і ииця: 
8:00 17:00.
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Л Г'РР -

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snao а1@,ukr.net: 
httD://hlukhiv-rada.sov.ua/tsnap

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-Субота: 8 :0 0 -  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 cnaD(o).ukr.net;

Понеділок - Середа: 8:00 
17:15:

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

І

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спао bereza ote®,ukr.net 
https;//berezivska-gromada.gov.ua/

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

П'ятниця: 8:00 -  16:00.

І

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спао konotoo(o),ukr.net; 

htto://rada.konotop.ora/index.oho/ho 
me/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00 1.‘':0(): 
Вівторок: 8:00 -  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’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; 
httos:// 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. Попівка. 

вул. Миру, 1; 
0983877090 

Dooivkarada®amail.com

Понеділок -  Середа: 8.00 - 
17,15:

Четвер : 8.00 - 20,00: 
П'ятниця: 8:00-16:00

1.12. Центр надання 
адміністративних послуг

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н.,

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;
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Краснопільської селищної 
ради

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

(0542)7-11-90, (0542)7-13-06; 
спао.кгзпр®,ukr.net; 

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

П'ятниця: 8.00-І6.0&; 
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; 

miroDi lskasr@_ukr.net; 
https://mvropilsca-gromada.gov.ua/ 

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

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

krolrada®,ukr.net; 
httD://www.krolevets- 

miskrada.gov.ua /index.oho/tsentr- 
nadannva-admin/389-tsnap

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

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

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

.,лр£^п;^» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26;
1 ebed vn -ad m і n @,u кг. n et; 

htto://lebedvn rada.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 :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; 
cnao.ldol (й),ukr.net; 

htto://ldol-gromada. gov.ua

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

П ’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11; 
sunivka.cnaD®,ukr.net; 

httD://svni vska-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 - 1 7:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільшанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnaD@,ukr.net;

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.
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1.19.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnao®,sm.aov.ua; 
littp://nedrveailiv.nedr-rr.ora.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 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnaD-chuDah(o)ukr.net

Понеділок - П'ятниця: 8:00 -  
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446)4-15-15.0666692039; 
admincentr okhtvrka®,ukr.net; 

httD://www.om vk.sm.ua/content/secti 
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: 8:00 -  16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnap® ukr.net

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 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету ■ 
Путивльської міської ради

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnaD-Dutivl®ukr.net

Понеділок: 8:00 - 17:15; 
Вівторок: 8 :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., 
Конотопський р-н, 
с. Нова Слобода, 

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

спар nsloboda®ukr.net; 
https://novoslobidska- 

eromada.eov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

42000, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Соборна. 1 3/7 1; 

(05448) 5-29-15; 
reestr®roiTin v-vk.eov.ua; 

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

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

. Середа: 8:00 - 17:00; 
Четвер: 8:00 -  1 7:00; 

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

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської |

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

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

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 -  17:15; 
Середа: 8 :00 -17 :15 : 
Четвер: 8:00 -  17:15;
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області httD://andrivasiii vsica-aromada.aov.ua П’ятниця: 8:00 -  16:00.

1.27.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbudaaorsovetfi),amail.com; 
httDs://sbm iskrada.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-Новгородськ 
вул. зо років Перемоги, 9; 

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

httDs;//zn-ote.aov.ua/viddil-z- 
iuridichn ih-oitan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-15-26-34-30-10-2017/

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

Середа:-П 'ятниця: 8:00- 16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

srda.cnap6Jsm.aov.ua; 
httD;//sumv. sm.aov.ua/index.DhD/uk/ 

prioriteti/reaional-komitet

Понеділок-Середа: 9 :0 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; 

cnaD(®smr.aov.ua; 
httD://cnaD.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 «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromlva(o!ukr.net; 
httD://bilozirska. aromada.ora.ua/cnaD 

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

Понеділок - Вівторок: 8.00 - 
17.00;

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

17.00.

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnaD@ukr.net; 
www.trost vanets-m і skrada. aov.ua

Понеділок-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. ('умська обл.. м. Шостка. 
вул. Горького. 14а;

(:05449) 7-47-77. 
(05449)7-09-01; 

shst.mr-cnaD®sm. aov.ua; 
httD://shostka- 

rada.aov.ua/aovernment/deDartament 
s/centr nadannva adm n strativnih

!

і
Вівторок-Чствср: 9:00 16:00: ! 

П'ятниця: 8:30 -  15:30; 
Субота: 8 :30-15 :30 .

Doslua m sta shostkal/

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

бульвар Ювілейний, 1;

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