
Додаток до наказу Головного 
управління Держгеокадастру 
у Сумській області ,
від Р '5  № '/Ш ^

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
В И П Р А В Л Е Н Н Я  Т Е Х Н ІЧ Н О Ї П О М И Л КИ  У  В ІД О М О С Т Я Х  :і  Д Е Р Ж  Д в  11 С)І :о  З! :м  І и 11 > ІІО І 'О 

К А Д А С Т Р У  Н Е  з в и н и  О Р ГА Н У . 1И0 ЗД1Й С ІІЮ С  Й О ГО  В Г і ї і : і  І! І я
(на'-^ва алміїисгративиоі послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській об.іасі і
Відділ № 1 Управління надання адміністративних послуг ['оловного управління 

Держгеокадастру у Сумській області 
Відділ № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області 
Відділ № З Управління надання адміністративних послуг Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області 
Відділ № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області 
Відділ № 5 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
(найменування суб 'єкта надання послуги)

1

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1.
■у.

2.
1

3. ;
]

№

"Нагім^ітуванпя 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

І
і

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-!2-9.S; 
bilopillva-cnap(«!ukr.net; 

http://bilopi II va-meria. aov.ua

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

І
І

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

Миколаївської сслиіииої ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл.. 
Сумський р-н. 

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

спао mvkolaivka®,ukr.net

...... . ' 1

1 Іонеділок: 8:1 > 17:15: і 
Вівторок: 8 00-20:()(): ! 

('срсда-Четвер: 8: і 5- і 7:1 5: 
П'ятниця: 8:00-16:00.

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

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

cnapburvn.rada®,ukr.net; 
httD://burvn-miskrada. sov.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

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

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

httD://vDsr.eov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8:00- 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap аі(а),ukr.net; 
httDi/Zhlukhiv-rada.eov.ua/tsnao

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

П'ятииця-Субота: 8:00- 16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

'Есмдііі?С|>ішї селищної ради
41400,Сумська обл., 

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

(05444)61-2-86; 
esman спао®,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 ote(S),ukr.net 
https;//berezivska-gromada.gov.ua/

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

(05447) 6-33-19; 
спар konotopfi>ukr.net; 

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

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

П'ятниця - Субота: 8:00 - 15:00.
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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 

dubovvzovl<;a(«).ukr.net; 
httDs:// dubovvzivska.rada.today

Понеділок - Четвер: 8.00 - 
16.00;

П'ятниця: 8:00-20:00
і

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
Попівської сільської ради

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

вул. Миру, 1; 
0983877090 

pooivkarada®,email.сот

!

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; 
спар.krsnp(fl)ukr.net; 

http://rada.konotop.ore/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
1
1

1.13.
. naлa^lня 
адміністративних послуг 

Миропільської сільської ради

42410. Сумська обл.. 
Сумський р-п., 

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

m Ігорі lskasi-®ukr.net; 
https;//mvropilsea-eromada.eov.ua/ 

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

28-12-2017/

І
1

1

Понеділок Четвер: X.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.krolevels- 

miskrada.eov.ua /index, php/tsen tr- 
nadannva-admin/389-tsnap

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

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

І

I.IS.

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; 
lebedyn-admin(a),ukr.net; 
http://lebedynrada.eov.ua

Помслілок: 8:00 -17:15: 
Вівторок:8:00 -20:00; 1 
('срсла: 8:00 - 17:1.V  

Четвер: 8:00 - 17:15; 
П ’ятниця: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; 
cnao.ldol ukr.net; 

httD;//ldol-eromada.eov.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-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 шлях, 1а; 
(05455)5-63-79,5-61-41; 

vilshcnao®,ukr.net; 
httDs;//vi lshanska-eromada.eov.ua

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

1.19.

Центр надання 
адиілічтрі^ітивних послуг 

Недригаіілів'ської селищної 
ради

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

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

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.20.
ВІДДІЛ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnaD-chuoah (а),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; 

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

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

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

Субота: 8:00-16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnaofilukr.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.

1.24.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Путивльської міської ради

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

вул. Першотравнева, 84; 
+380500.137143; 

спар-ри1іу|@и1<г.пе1

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

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

спар nsioboda@utcr.net: 
https://novoslobidsi<La- 

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.

Понеділок- П’ятниця: 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; 
reestr@romnv-vl<■̂>ov.ua; 

http://romnv.osp-ua.info/7ch 2&А 
=-~zavnYat

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

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

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяіиівської сільської ради 
Роменського району С'умської 

області
—т

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

(05448) 9-34-36; 
andrivushivka.rsMul<r.net: 

http://andrivashivska-^^roп1ada.цov.ua

І Іонеділок: 8:00 17:15: 
ІЗІвторок: 8:00 17:15:
Серела: 8:00 |7 ;іг
Четвер: !<:()() 17:1 

І Гятниця: 8:00 iti:UO.

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; 

sbudagorsovet@gmai 1 .com: 
https://sbmiskrada.gov.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-Повгородськ 
вул. ЗО років Перемоги, 9; 

096 762 95 74;
04391279@.таі1.gov.ua: 

https://zn-otg.gov.ua/viddil-z- 
іигігіісЬп ih-pitan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-l 5-26-34-30-10-2017/

Понеділок: 8:00 - 16:1 5: 
Вівторок: 8:00 20:00: 

Середа:- П'ятниця: 8:00- 16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

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

prioriteti/regional-komitet

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

П'ятниця: 9:00 - 16:15.

1.30.

1.31.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

____________ради____________
Відділ «Центр надання

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

cnap@smr.gov.ua: 
_________http://cnap.gov.ua/_________

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

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

42621, Сумська область. І Іонеділок - Вівгорок: 8.00 -
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адміністративних послуг» 
виконавчого комітету 

Боромлянської сільської ради

Охтирський район, с, Боромля, 
вул. Сумська, 10;

(05458) 58257; 
спар boromlva®ukr.net; 

httD://bilozirska. eromada.ore.ua/cnap 
-09-00-26-26-10-2016/

17.00;
Середа: 8:00 - 20:00 

Четвер - П ’ятниця: : 8.00 - 
17.00.

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnao®,ukr.net; 
www.trostvanets-m iskrada. eov.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-cnao®,sm.eov.ua; 
httD://shostka- 

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

Doslue m sta shostkal/

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

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

СП aD. vm Dol rada(3),u кг. n et; 
httD://eromada.ore.ua/eromada/vamD 

ilsca

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

Нормативні акти, якими регламентусться 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. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної 

послуги
Виявлення фізичною або юридичною особою технічної 
помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи 
інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного 
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 дпя внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною
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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 іюмилок, допущених під 
час ведення Державного земельного кадастру за формою, ик' 
додається**
2. Документи (або їх посвідчені копії), на підставі яки\ ло 
Державного земельноі'о кадастру рнессні відомості, іа іі. що 
містять технічні помилки
3. Документи з виправленими технічними помилками (в 
електронній та паперовій формі), які ( тлсгавсію лля 
виправлення відповідних технічних помилок у Державному 
земельному кадастрі
4. Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення 
технічних помилок у Державному земельному кадастрі (або 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення ***)

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

адміністративної послуги

Заява про виправлення технічних помилок, допущених під 
час ведення Державного земельного кадастру 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, у тому числі через окрему офіційну веб- 
сторінку Держгеокадастру. шо забезпечує форм>ваііия іа 
подання заяви, -

11. Платність (безоплатність) надання
адміністративної послуги

Послуга платна

У  р а з і плат ност і’.

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 
стягується плата

Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»

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

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги - 0,01 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому надається відповідна адміністративна послуга.
Оплата послуги здійснюється щляхом попереднього 
перерахування кощтів через банки та/або відділення 
пощтового 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 іюслуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 'у криїні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 
надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних іілатіжни.ч 
засобів відповідно до Закону Укра'і'ни «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні»__________________________________

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 
плати

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

12. Строк надання адміністративної послуги 2 робочих дні з дня реєстрації відповідної заяви у 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 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
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земельному кадастрі
14. Результат надання адміністративної 

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

Видається 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 
адміністративної послуги.
***до 31 грудня 2021 р.________________________________________
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Додаток 1

до Інформаційної картки 
адміністративної послуги ? 
виїїравлення технічної помилки \- 
відомостях Державного '̂ cмcJП,пo|■o 
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
т

(Держгеокадастр або найменування

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

(назва документів, які стали підставою для внесення відомостей

Державного земельного кадастру) 
виявлено технічну помилку, а саме

(суть виявлених помилок)

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

Державний кадастровий реєстратор
М.П.
"___ " _____________ 2 0 _  р.

(підпис) (інішали'їннцал та прізвище)
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Додаток 2
до Інформаційної картки адміністративної послуги 
з виправлення технічної помилки у відомостях 
Державного земельного кадастру не з вини органу, 
що здійснює його ведення

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадастр або найменування його

територіального органу)

ірізвище, 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, шо посвідчує повноваження діяти 
від імені особи)

(місце проживання фізичної особи /

місцезнаходження юридичної особи)

(контактний телефон)

ЗАЯВА
про виправлення технічних помилок, допущених під час 

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

____________________________________________________________  п
(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__________________________________.

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
102/0/13-21 ВІД 03.12.2021 ^

І І І І І І І І І И



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

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

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

Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Підпис заявника

’-с-МДІ. (за наявності)

Дата подання заяви 

М.П.

Дата реєстрації заяви

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

кадастрового реєстратора

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ОСІБ. ЯКІ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

СУБ’СКТА РЕЧОВОГО ПРАВА У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області 
Відділ № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № З Управління надання адміністративних послуг Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області 
Відділ № 5 Управління надання адміністративних послуг 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

• ■’'“і-'-’̂ ч^ійСНЮЄТЬСЯ
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: 
Ьі1ооі11уа-спао(й),ukr.net; 

1іио://Ьі1ооі11уа-тегіа. 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-н, 

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

спар туко1аіука(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 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

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

спаоЬигуп.гасіа®,ukr.net; 
httD;//burvn-m iskrada.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

СП
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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(®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. vp_ysarivka(??ukr.net 

httD;//vDsr.aov.ua

Понеділок - 11’ятниця: 
8:00 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

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

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

Snap el(a),ukr.net; 
httD;//hlukhiv-rada.eov.uaytsnaD

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

П'ятниця-Субота: 8:00- 16:00,

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради
4І400.Сумська обл.. 

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

(05444)61-2-86; 
esman cnaD'ftukr.nct;

Понеділок - ('срсда: 8:00 
17:15;

Четвер; 8:00 20:00; 
П'ятниця: 8:00 16;0(),

І

1

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 ote(a),ukr.net 
https;//berezi vska-gromada.gov.ua/

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

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

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

П'ятниця - Субота: 8:00 
15:00.
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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 

dubovyzovka(a),ukr.net; 
httDs:// 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®,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; 
cnao.krsriDtaiukr.net: 

httD://rada.konotoD.ore/index.oho/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.
■ тс Центр надання

адміністративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

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

miroDilskasr@,ukr.net; 
httDs://myroDi lsca-eromada.eov.ua/ 

viddil-centr-nadannva- 
administrativnih -coslue-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.eov.ua /index, oh o/tsentr- 
nadannva-admin/389-tsnaD

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

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

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область. 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
lebedvn-admin(a),ukr.net; 
httD://lebed vnrada.eov.ua

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

П ’ятниця:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00-15:00
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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; 
спас.Idol (о),ukr.net; 

httD://ldol-eromada. eov.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.cnaofalukr.net; 

httD://svn і vska-eromada, iiov.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 - 1 7:00,
11і

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.riet; 
httDs://vilshanska-gromada.20v.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

_^^^^Центр надання 
адмінТс?гративних послуг 

Недригайлівської селищної 
радй̂  ,

42000, Сумська обл., 
Роменський р-н., 
смт. Недригайлів, 
вул. Сумська, 1 3;
(05455) 5-26-48; 

ndr.cnap®sm. eov.ua; 
httD://nedrveai liv.nedr-rr.ore.ua/cnap/

1 іонеділок - Середа: 8:00 
17:15;

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

1.20.
Відділ «І^ентр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnaD-chuDah®ukr.net

Понеділок - ІГяттіця; 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(a),ukr.net; 

httt)://www.om vk.sm.ua/content/secti 
оп/32/235/

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

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

Субота: 8:00 -16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnap@ukr.net

Понеділок - Вівторок' Х -О О  

17-1,4 
('ереда: 8-00 20-00; 
Четвер: 8-00 17-15;

11'ятниня- Х -О О  І6-()()
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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; 

cnaD-Dutivl@,ukr.net

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

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; 

спао nsloboda®,ukr.net; 
httDS ://novosl obidska- 

aromada.eov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr(a)romnv-vk. eov.ua; 

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

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

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

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

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

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

httD://andrivashivska-eromada.eov.ua

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.
■ї:

1.27. 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;

' sbudaeorsovet®,email.com; 
httDs://sbmiskrada.eov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищної ради

41022, Сумська область, 
Шосткинський р-н, 

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

096 762 95 74;
043 91279(a),m аі 1. eov. ua; 

httDs://zn-ote.eov.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, M. Суми, вул. Іллінська, 97; 
(0542) 663-559; 

srda.cnaD@,sm.eov.ua; 
httD://sumv.sm. eov.ua/index.DhD/uk/ 

Drioriteti/reeional-komitet

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

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

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnaD(®smr.eov.ua; 
httD://cnaD.eov.ua/

Понеділок, Середа: 8:00 - 
17:15;

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

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromIva® ukr.net; 
httD;//bilozirska. eromada.ore.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. Т'ростянець. вул. Миру. 6; 
(05458)6-62-90; 

trost-cnaofaiukr.net; 
www.trostvanets-niiskrada.eov.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-cnaD(o),sm. eov.ua; 
httD;//shostka- 

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

Doslue m sta shostkal/

11
Вівторок-Четвер: 9:00 16:00; 

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

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

.......................

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

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

спар. vmDolrada(«Jukr. net; 
httD;//eromada.ore.ua/eromada/vaniD 

ilsca

Понеділок-Четвер: 8:00 - 
17:15;

П'ятниця: 8:00 16:00.

ч .............................. .........

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної нос.ііуг и

4. Закони України • Сгаггя 36 Закону '!>'країни «Про Державним 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 
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 у формі довідки про осіб, які отримали доступ до 
інформації про суб’єкта речового права у Державному
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земельному кадастрі

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 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.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви 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

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 формі)

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), 
надсилається 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
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земельного кадастру наведена у додатку до Інформаційної 
картки адміністративної послуги.

ч
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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 

з 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, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти

ВІД імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи)

 ̂ (номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

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

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

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

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

П довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (територі'і);
□ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової
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карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
П витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
П 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 / 
місцезнаходженТ+я юридичної особи
Реквізити документа, що іюсвідчує 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 заііитуюгься 
відомості:

Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об’єкт Державного земельного 
кадастру, стосовно якого запитуються відомості
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Відомості про документ та/або витяг з документа Державного земельного кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

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

До заяви/запиту додаються:

□ копія документа, що посвідчує □ документ, який підтверджує повноваження 
особу; діяти від імені заявника
□ документ про оплату послуг за (у разі подання заяви уповноваженою особою 
надання відомостей з Державного заявника);
земельногб кадастру; □ 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:
П у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:___________________________
П в іншій формі_____________________________________________

Підпис заявника

МП (за наявності) 

Дата подання заяви

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______________________________

МП
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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 № І Управління надання адміністративних послуг Головною управління 
Держгеокадастру у Сумській області 

Відділ № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 

Відділ № З Управління надання адміністративних послуї' Головного управлі[іпя 
Держгеокадастру у Сумській області 

Відділ № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області 

Відділ № 5 Управління надання адміністративних послуг Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.
__ J

№

Найменування центру 
надання 

адміністративної послуги, в 
якому 

здійснюється 
І обслуговування суб’єкта 

’’'̂ ‘^'^"’їадрмегиія

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру падання 

адміністративних послуг

1
і

Інформація іподо режиму \ 
роботи Центру Еіадання 
а д м і н і страт и в и и X п ос. І у г

1.1.

Відділ «Центр 3 надання 
адміністративних послуп  ̂

виконавчого комітету 
Білопільської міської ради

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

(05443) 9-12-95; 
biioDiiiva-cnaD®,ukr.net; 

lTttD;//biloDillva-meria. 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-н, 

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

спар mykolaivka(a),ukr.net

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 р-н., м. Буринь, 

вул.. /1 Бедного. 6; 
(05454)2-22-07; 

cnaDburvn.rada(o),ukr.net; 
httD://bur-vn-miskrada. aov.ua

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

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

п
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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@ukr.net

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

П'ятниця: 8:00-16:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

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

http;//vpsr.gov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8:00- 17:00.

Центр надання 
1.6. адміністративних послуг

Глухівської міської ради

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

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

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

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

П'ятниця-Субота; 8:00 - 16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищної ради
41400,Сумська обл., 

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

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

Понеділок - Середа; 8:00 ■ 
17:15;

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

Центр надання
1.8. адміністративних послуг

Березівської сільської ради

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

Шкільна, б. 16;
(05444)3-13-37 

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

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

Центр надання
1.9. адміністративних послуг

Конотопської міської ради

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

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

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

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

П'ятниця - Субота; 8:00 - 
15:00.
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Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

1.10. 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@ui<r.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

4 і 627. Сумська обл.. 
Конотопський р-н, с. Попівка, 

вул. Миру, І ; 
0983877090 

popivkarada@gmaii.com

[Іонеділок- Середа: 8.00 
17.15;

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

1.12.

1.13.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Краснопільської селищної 
ради

42400, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. Мезенівська, 2; 

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

http://rada.konotop.ora/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.

|ьітр надання 
адмшістративних послуг 

Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл.. 
Сумський р-н.. 

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

m ігор і І skasrfa),u кг. п et; 
https://mvropilsca-gromada.KOv.ua/ 

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

28-12-2017/

I Іонеділок - 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://\vww. krolevets- 

miskrada.gov.ua /index, php/tsen tr- 
nadannva-admin/389-tsnap

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

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

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр

1.15. надання адміністративних
послуг» виконавчого комітету 

Лебединської міської ради

42200. Сумська область. 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26;

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

http://lebedvnrada.gov.ua

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

1 Гятііиця: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 ®,ukr.net; 

httD://ldol-eromada.sov.ua

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

П ’ятниця: 9:00 - 16:00.

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.спас®,ukr.net; 

httD://svnivska-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» 

Вільщанської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

viishcnaD(a),ukr.ret; 
httDs://vilshanska-2romada.eov.ua

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

. „ Центр надання 
адмінТстративних послуг 

Недригайлівської селищної 
ради

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

ndr.cnaD(®sm.eov.ua; 
http://nedrveailiv. nedr-rr.ore.ua/cnaD/

Понеділок - Середа: 8:00 - 
17:15;

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

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnaD-chuDah(®ukr.net

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

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

httD://www.о т  vk.sm.ua/content/secti 
оп/32/235/

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

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

Субота: 8:00 -16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4 18 08; 

chern-cnaD@,ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 - 
17-15;

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

П ’ятниця: 8-00- 16-00.
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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. Перщотравнева, 84; 
+380500337143; 

cnaD-Dutivl@ui<.r.net

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.24.

Еіідділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

41530. Сумська обл.. 
Конотопський р-н. 
с. Нова ('лобода, 

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

спао nsioboda(a),uk:r.net; 
httDs://novoslobidska- 

2romada.aov.ua

1 Іонеділок- 1 Гяїниця: 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®Tomn V-vk. aov. иа; 

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

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

П'ятниця: 8:00- 16:00; 
('убота: 8:00 - 15:00.

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

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

(05448)9-34-36; 
andrivushivka.rsffèukr.net; 

httD;//andri vasliivska-aromada.aov.ua

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

1 Гятниця: 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; 

sbudaaorsovet®,amai l.com; 
httDs;//sbrniskrada.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),mai Laov.ua; 

httDs://zn-ota.aov.ua/viddil-z- 
iuridichn ilvDitan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-l 5-26-34-30-10-2017'

1 Іонеділок: 8:00 - 16:1 5: 
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, M. Суми, вул. Іллінська, 97; 
(0542) 663-559; 

srda.cnap(a),sm. aov.ua; 
httD;//sum V. sm. aov. ua/index. php/ uk/ 

prioriteti/reaional-komitet

І

Понеділок-Середа: 9:00 - 
17:15;

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

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnap(o),smr.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.
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1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спао boromlva@,ukr.net; 
httD://bilozirska.eromada.ors.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.trostvanets-miskrada.eov.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-cnaDf®,sm.eov.ua; 
http://shostka- 

rada. eov. ua/eovernm ent/deoartam ent 
s/centr nadannva adm n strativnih 

Doslue m sta shostkal/

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

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

спао. vmoolrada®,ukr.net; 
htto://eromada.ore.ua/eromada/vamo 

ilsca

Понеділок-Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

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»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 167', 168, 171, 177' Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. №  523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

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 земельну ділянку (або 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення **).
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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 (юдагться 
заявником або уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та 
повідомленням про вручення або в електронній фор\П 
надсилається через ІІублічну кадастрову карту або з 
використанням Сдиіюго державного пебиорталу 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 у 
позачерговому порядку.__________________________________________

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Послуга платна

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата

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

адміністративну послугу

.\ ’ р а  'іі іі'іати ос піт.
Стаїтя 41 Закону України «І Іро Державний земельний каласгро. 
стаття 34 Закону ’̂країни «1 Іро державну рсгстраніїо рсчоннч 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Розмір плати за надання послуги 0.05 розмірч прожпі кчівої 

мінімуму для працездатних осіб, всіановлсного іакоіюм иа І 
січня календарного рок\'. в якому надається віліювілиа 
адміністративна послуга (\' випадку звернення органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - 
безоплатно).
За надання витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку, що містить відомості Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, додатково сплачується 
адміністративний збір за надання інформації з цього реєстру 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
За отримання інформації з Державного реєстру прав 

справляється адміністративний збір у такому розмірі:
0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 

отримання інформації в паперовій формі;
0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 

отримання інформації в електронній формі;
Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі віл 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 
законом на 1 січня календарного року, та округлюсться ло 
найближчих 10 гривень.
Оплата послуги здійснюється ніляхом нопсрслні.ого 

перерахування к о іі іт ів  через банки та/або ві;іді.іения ііоііітового 
зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення 
або квитанція з відміткою банку чи відділення пощтового 
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».

17 ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

102/0/13-21 від 03.12,2021

III ІІІІІІІІІІ



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

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. У  Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання 
витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
надано органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених 
законом; фізичним та юридичним особам, за умови їх 
ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного 
підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи),
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу)**) 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 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 земельну 
ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі електронного 
документа технічними засобами телекомунікацій,_____________

16. Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру наведені у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги
**до 31 грудня 2021 р,___________________________________________
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Додаток
до Інформаційної картки адміністративної 
послуги з надання відомостей з Державного 
земельного кадасгру у формі вигяі у 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, уповноважхна надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

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

найменуваі{пя юридичної особи)

(податковий номер/ссрія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера І 

(реквізити документа, иіо иосвілчуг особ\’. 

яка зверіїу.'іася із заявою 

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

документа, що посвідчує повноваження діяти 

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельною кадастру

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

0  ви тяг з Державного 
земельного кадастру
про: П межі державного кордону України

і І землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
П обмеження у використанні земель 
0  земельну ділянку з:

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

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

П довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (територі’О;
П 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;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
П 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 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
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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:

І І КОПІЯ документа, що посвідчує 
особу;
П документ про оплату послуг за 
надання відомостей з Державного 
земельного кадастру;

і документ, який підтверджує повноваження 
діяти від імені заявника
(у разі подання заяви уповноваженою особою 
заявника);

' доручення власника (користувача) або 
набувача прав  ̂на земельну ділянку на 
отримання відомостей з Державного земельного 
кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 
прошу надати:
П у пaпepaвTЙ^Ъpмi
Гі в електронній формі на адресу:___________________________
П в іншій формі _____________________________________________

Підпис заявника

МП (за наявності) 

Дата подання заяви

Службова інформація 
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Прізвиш,с, власне ім'я, по баї ькові а̂ 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру________________

Підпис особи, уповноваженої надавати 
відомості з Державного земельного 
кадастру______________________________

МП
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

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

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

ВІДДІЛ № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у
С у м с ь к ій  області

Відділ № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області 

Відділ № З Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області 

Відділ № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у
С у м с ь к ій  області

Відділ № 5 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Наііменування центру 
надання 

адміністративної послуги, в 
якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

- ■’^•’Тч-^вернення

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; 
Ьі1ооіі1уа-спар(я!икг.пеі; 

ЬПс;//Ьі loDillva-meria.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-н, 

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

спао тукоІаіука(й),ukr.net

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

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

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської міської ради

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

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

cnaDburvn.rada(a),ukr.net; 
httD://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
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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(a),ukr.net

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

П'ятниця; 8:00-16:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Великописарівської селищної 
ради

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

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

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

httD;//vDsr.aov.ua

Понеділок - П'ятниця:
8:00 17:00.

І
і

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

41400.Сумська обл.. 
Шосткинський р-н., м. Гл>\ів. 

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

Snap el(o),ukr.net; 
httD;//hlukhiv-rada. gov.ua/tsnap

Понелілок: 8:00 |7:І5: 
І^івторок; 8:00 17.1.̂ :  ̂
Середа; 8:00 20:00; 
Четвер: 8:00 - 17; 15; 

П'ятниця-Субота; 8:00 -- 16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Еем.ані»д;К0Ї селищної ради
41400,Сумська обл., 

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

(05444)61-2-86; 
esman спар®,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. і 6;
(05444) 3-13-37 

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

1 Іонеділок: 8:00 17:І.>: 
Вівторок: 8;00 17:15; 
Середа: 8:00 20:00; 
Четвер; 8:00 1 7:15; 

П'ятниця; 8:00- 16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

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

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

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

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

П'ятниця - Субота: 8:00 - 
15:00.
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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 

dubovvzovka@,ukr.net: 
httDs:// 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®,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; 
спас, krsn D@,ukr.net; 

httD://rada.konotOD.ore/index.DhD/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 

■ адигніеіративних послуг 
Миропільської сільської ради

42410, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

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

miroDilskasr®ukr.net; 
httDs://mvroDilsca-gromada. eov.ua/ 

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

28-12-2017/

Понеділок-Четвер: 8.00 - 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької міської ради

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

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

krolrada(a!ukr.net; 
httD;//www.krolevets- 

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

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

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

1.15.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр 
надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 
Лебединської міської ради

42200, Сумська область. 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 26; 

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

httD://lebedvnrada.eov.ua

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

П ’ятниця:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00-15:00
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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; 
спар.Idol fo).ukr.net; 

httD;//ldol-2romada. eov.ua

1

Понеділок: 0:00 -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, І ;

5-74-11; 
sunivka.cnaD(®,ukr.net; 

її ttD://svnivska-t'romada. aov.ua

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

П'ятниця: 8:00 - і 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; 
httDs;//vi lshanska-eromada.aov.ua

1

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

Центр надання 
■ аД-міТіі«тративних послуг 
Недригайлівської селищної 

ради.

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

ndr.cnapfrtlsin. eov.ua; 
httD;//nedrvaai liv.nedr-rr.ora.ua/cnaD/

Понеділок - Середа: 8:00 -
17:15;

Четвер: 8:00 20:00;
П'ятниця: 8:00 16:00, !1

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

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

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

cnap-chupalifrt'.ukr.net

і Іонеділок - 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(a),ukr.net; 

httD://www.om vk.sm.ua/content/secti

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

Середа-Четвер: 8:00 - 17:15; 
П ’ятниця: 8:00- 16:00; 
Субота: 8:00-16:00.оп/32/235/

1.22.

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-cnaD®.ukr.net

Понеділок - Вівторок: 8-00 - 
17-15;

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

П'ятниця: 8-00 16-00.
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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; 

cnao-Dutivl®,ukr.net

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

П'ятниця: 8:00 - 16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Новослобідської сільської 
ради»

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

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

спао nsloboda@,ukr.net; 
httDs;//novoslobidska- 

gromada.gov.ua

Понеділок- П'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448)5-29-15; 
reestr(a),romnv-vk. aov.ua; 

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

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

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

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

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

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

httD://andri vashivska-gromada.aov.ua

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

П'ятниця: 8:00- 16:00.

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

ради

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

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

sbudagorsovetfiigmail.com; 
https://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®,mail.aov.ua; 

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

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

Середа:- П'ятниця: 8:00 - 
16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

srda.cn ap(o),sm. aov. ua; 
http://sumv.sm.aov.ua/index.php/uk/ 

prioriteti/reaional-komitet

Понеділок-Середа: 9:00- 
17:15;

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

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnap(a)smr.gov.ua; 
http://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.
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1.31.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Боромлянської сільської ради

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

вул. Сумська, 10;
(05458) 58257; 

спар boromiva@,ui<:r.net; 
http://biiozirsica.gromada.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.

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; 

tJOSt:çnap@ukL̂ ^̂  ̂
www.trostvanets-miskrada.gov.ua

Понеділок-Вівторок: 8:00 • 
17:15;

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

І Гятниця: 8:00 - 16:00.

1.33.
Управління «ГІентр надання 

адміністративних послуг 
міста Шостка»

41 100. Сумська обл.. м. ІІІостка, 
вул. 1'орького, 14а;

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

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

rada. go V. иа/govern m en t/departam ent 
s/centr nadannva adm n strativnih 

poslug m sta shostkal/

Вівторок-Четвер: 9:00 16:00; 
I Гяі ііиця: 8:.1Ü - 15:.iO; 
Субота: 8:30 - I 5:30.

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищної ради

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

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

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

ilsca

Понеділок-Четвер: 8:00- 
17:15;

П'ятниця: 8:00- 16:00.

S.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 1
4. Закони України Стаття 38 'Закону України «Про Державний ісмсльний кадастр» ;

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166. 167, 167', 168, 171, 177' Порядку ведення \ 
Державного земеіи,ного кадастру, чатвсрджспого постановокі ' 
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 отримаіння адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

'Заява про надання відомостей ( Державного !Ємс:НіПоіп ' 
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 іюслуг з надання ви гягу з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку (або 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення
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законом; фізичним та юридичиим особам, за умови їх 
ідентифікації 3 використанням кваліфікованого електронного 
підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи). 
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг 
3 надання витягу (або інформації (реквізитів платежу)**) таУабо 
не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не 
відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Витяг 3 Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
3 усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім 
відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли 
після 1 січня 2013 р. або повідомлення про відмову у наданні ' 
відомостей 3 Державного земельного кадастру

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається гіопітоіо на 
адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним пілписом (нечаїкіїні) чаявиикп 
відомості 3 Державного земелыюго кадастру про земслі.иу- ' 
ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі електронного 
документа технічними засобами телекомунікацій.

16. Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру наведена у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги 
**до Зі грудня 202! р.

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

(особа, уповноважена надавати відомосіч

з 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, що посвідчує особу.

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти

ВІД імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

0  витяг з Державного 
земельного кадастру
про: П межі державного кордону України

П землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
П 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.
П видачу державного акта на право власності на земельну

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЇ  ̂ОБЛАСТІ

102/0/13-21 від 03.12.2021



ділянку новому власнику земельної ділянки 
П довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
П викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
П 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);
і і довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельноїділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 
цільового призначення (використання);
Г ’ 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
ПодаткоШ^темер / серія та номер паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

Місце проживання фізичноїособи / 
місцезнаходження юридичної особи .
Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 
(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 
та документа, що посвідчує повноваження діяти від 
імені особи (для уповноваженої особи)
Підстави для надання відповідної інформації з 
посиланням на норму закону, яка передбачає право 
відповідного органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування запитувати таку 
інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 
якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якоїчі запигуюгься 
відомості:

Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельноїділянки
Кадастровий номер земельноїділянки (за наявності)
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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 □ документ, який підтверджує повноваження 
особу; діяти від імені заявника
□ документ про оплату послуг за (у разі подання заяви уповноваженою особою 
надання відомостей з Державного заявника);
земельного кадастру; 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:
П у паперовій формі
П в електроНнТй'’формі на адресу:___________________________
11 в іншій ф орм і______ ________________________________________

Підпис заявника

МП (за наявності) 

Дата подання заяви

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______________________________

МП
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