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

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

(назва адміністративної послуги)

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

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Найменування центру 
надання 

адміністративної послуги, в 
якому 

здійснюється 
обслуговування суб’єкта 

‘ звернення

Місце знаходження, 
телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 
Центру надання 

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

1.1.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищної ради»

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

5гсіа.спао(й),sm.eov.ua; 
http://sumv.sm.eov.ua/index.php/uk/

Понеділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер: 9:00 -  20:00; 
П'ятниця: 9:00 -  16:15.pгioriteti/гeeional-komitet

1.2.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

спао®,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.

НорлїіаїТїіщі акти, яким и регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр»
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 173, 177 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. № 1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги
Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру за формою, встановленою Порядком 
ведення Державного земельного кадастру, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 
1051 (форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
витягу 3 Державного земельного кадастру про землі в

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

102/0/13-21 від 03,12.2021

http://sumv.sm.eov.ua/index.php/uk/


межах території адміністративно-територіальних одиниць 
(або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **).
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)______________________________________

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

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з доданими документами 
подається заявником або уповноваженою ним особою 
особисто або надсилається рекомендованим листом з 
описом вкладення та повідомленням про вручення або в 
електронній формі надсилається через Публічну 
кадастрову карту або з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 
через вебсторінку Держгеокадастру, що забезпечує 
формування та подання заяви.
У разі подання заяви органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави 
надання відповідної інформації з посиланням на норму 
закону, яка передбачає право відповідного органу 
запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у 
зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. 
Така заява розглядається у позачерговому порядку._______

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

У разі платност і:
11.1 '‘Нормаїи^вно-правові акти, на 

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

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

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,06 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому надається відповідна адміністративна послуга 
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є 
платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв’язку (або інформація (реквізити 
платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій 
формі, надані суб’єктом звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг 
за надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні»_____________________

11.3 . Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

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

12. Строк надання адміністративної 
послуги

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

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

14. Результат надання 
адміністративної послуги

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

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

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

16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру наведена у додатку до 
Інформаційної картки адміністративної послуги 
**до 31 грудня 2021 р.___________________________________
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про 
землі в межах адміністративно- 
територіальних одиниць

(особа, уповноважена надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

(прізвище, 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 Д ерж авного зем ельного кадастру

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

0  витяг з Державного 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
0  землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
□ обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку з:

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

□ усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 2013 р.
□ видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки
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□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
□ витяг з документа Державного земельного кадастру;
□ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 
цільового призначення (використання);
□ довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі.

Відомості
про:

власника / користувача земельної 
ділянки або уповноважену ним 
особу;

спадкоємця/ правонаступника (для 
юридичних осіб);

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

орган державної влади / орган 
місцевого самоврядування;

розробника документації із 
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'т»соби,^а 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 розтащування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об’єкт Державного земельного
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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; □ доручення власника (користувача) або

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

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

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 ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

(назва адміністративної послуги)

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

Ін ф ор м ац ія  про цен тр  надання а дм ін іст р ати в н о ї послуги

1. 2. 3.

№

Н ай м ен уван н я  центру  
надання  

а д м ін іст р ати в н о ї п осл уги , в 
яком у  

зд ііісн ю ється  
обсл угов уван н я  с у б ’єкта  

зверн ен н я

М ісц е зн аходж ен н я , 
тел еф он /ф ак с (дов ідк и ), адреса  

ел ек т р он н о ї пош ти , веб-сайт  
Ц ен тру надання  

адм ін істр ати в н и х  послуг

Ін ф ор м ац ія  щ одо реж им у  
роботи  Ц ен тру надання  
адм ін істр ати в н и х  послуг

1.1.

С ектор «Т еритор іальни й  
п ідрозділ  в ідд ілу  «Ц ентр  

надання адм ін істрати вн и х  
послуг» викон авчого  ком ітету  
С тепан івсько ї сел и щ н о ї ради»

40009 , м. С ум и, вул. Ілл ін ська, 97; 
(0542) 663-559; 

5гсіа.спар(а),5т.гоу.иа; 
h ttp ://sum v .sm .eov .ua/index .php /uk / 

р г іо г іїе іі/геа іоп а ї-к от іїе і

П он ед ілок-С ереда: 9:00 -  
17:15;

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

1.2.

У правління ІДентр надання 
адм ін істрати вн и х  п ослуг у 
м. С ум и С у м ськ о ї м ісько ї 

ради

40004 , м. С ум и, вул. Г орького , 21; 
(0 5 42 )700 -575 ;,. 

спао(й),sm r.gov.ua; 
httD ://cпaD .eov.ua/

П онед ілок , С ереда: 8:00 -- 
17:15;

В івторок, Ч етвер: 8:00 -20:00; 
П 'ятниця: 8:00 -16:00; 
С убота: 8:00 -14:00.

Норй’аТЖвч] акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр»
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 171, 174 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого 
гіостановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р . №  1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України віл 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 3 Державного земельного кадастру про обмеження 
у використанні земель (або інформація (реквізити
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платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій 
формі, надані суб’єктом звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)___________

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

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з доданими документами 
подається заявником або уповноваженою ним особою 
особисто або надсилається рекомендованим листом з 
описом вкладення та повідомленням про вручення або в 
електронній формі надсилається через Публічну 
кадастрову карту або з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 
через вебсторінку Держгеокадастру, що забезпечує 
формування та подання заяви.
У разі подання заяви органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави 
надання відповідної інформації з посиланням на норму 
закону, яка передбачає право відповідного органу 
запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у 
зв'язку з якою  виникла потреба в отриманні інформації. 
Така заява розглядається у позачерговому порядку._______

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

У разі платності.
11.1 Нормативно-правові акти, на 

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

11.2. Розмір та порядок внесення плати 
(адмінГстрЗ^ивного збору) за 

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,055 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного
року, в якому надається відповідна адміністративна 
послуга
Оплата послуги здійснюється щляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є 
платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв’язку (або інформація (реквізити 
платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій 
формі, надані суб’єктом звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг 
за надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні»___________ _________

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

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

12. Строк надання адміністративної 
послуги

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

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного
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земельного кадастру звернулася неналежна особа (право 
на отримання витягу з Державного земельного кадастру 
про обмеження у використанні земель надано органам 
державної влади, органам місцевого самоврядування для 
здійснення своїх повноважень, визначених законом; 
власникам, користувачам земельних ділянок або 
уповноваженим ними особам, земельні ділянки яких 
розташовані в межах або перетинаються межами 
обмежень у використанні земель таУабо межами їх 
режимоутворюючих об'єктів (за наявності таких об'єктів); 
особам, в інтересах яких встановлено обмеження, або 
уповноваженим ними особам).
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату 
послуг з надання витягу (або інформації (реквізитів 
платежу)**), та/або не відповідають вимоіам, 
встановленим законом (заява не відповідає встановленій 
формі)_________________________________________________

14. Результат надання 
адміністративної послуги

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

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

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

16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру наведена у додатку до Інформаційної 
картки адміністративної послуги
**до 31 грудня 2021 р.___________________________________
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель

(особа, уповноважена надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

(прізвище, 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

докуніента, що посвідчує повноваження діяти

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи) 

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Д ерж авного зем ельного кадастру

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

0  витяг з Державного 
земельного кадастру

про: □ межі державного кордону України
□ землі в межах території адміністративно-територіальної 
одиниці
0  обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку з:

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

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

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

4.

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

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об’єкт Державного земельного 
кадастру, стосовно якого запитуються відомості
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Відомості про документ та/або витяг з документа Державного земельного кадастру, 
стосовно якого запитуються відомості:

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

До заяви/запиту додаються:

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

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

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

ШО МІСТЯТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ)
(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 угіравлііпія 

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

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. 2. 3.

№

Н айменування центру  
надання  

адміністративної послуги, в 
якому 

здійсню ється  
обслуговування суб’єкта 

звернення

М ісце знаходження, 
телеф он/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт  
Центру надання  

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання  
адм іністративних послуг

1.

'ч.
Відділ «Центр 3 надання 

адміністративних послуг» 
виконавчого комітету 

Білопільської міської р ад и '

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

' (05443)9-12-95; 
Ьі1ооі11уа-спао(2),ukr.net; 

Ьио://Ьііооі11уа-тегіа. eov.ua

Понеділок - Чеі вер: 8:00- 
17:15; 

і Гятииця; 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

М иколаївської селищ ної ради 
Білопільського району 

С умської області

41854, Сумська обл., 
Сумський р-н, 

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

спар туко1аіука(«),икг.пеі

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.. Д.Бєдного, 6; 
(05454) 2-22-07; 

спа0ьигуп.гас1а(іг?:икг.пеі; 
1іІІо://Ьигуп-т iskrada.ttov.ua

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

1 Гятниня: 8:00-16:00; 
Субота: 8:00-13:30
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1.4.

Ц ентр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищ ної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

смт. Кириківка, вул. Ш ирока, 12; 
0955650026; 

ksr.57(2),ukr.net

П онеділок: 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» 

В еликописарівської селищ ної 
ради

42800, Сумська обл., 
О хтирський р-н., 

смт. Велика П исарівка, 
вул. Н езалежності, 9-А;

(05457)5-13-69  
cnaD.VDVsarivka(a!ukr.net 

httD://vDsr. eov.ua

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

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської м іської ради

41400,Сумська обл., 
Ш осткинський р-н., м. Глухів, 

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

Snao el®,ukr.net; 
httD://hlukhiv-rada.eov.ua/tsnaD

П онеділок: 8:00 -  17:15; 
В івторок: 8 :0 0 -  17:15; 
Середа: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
Четвер: 8 :0 0 -1 7 :1 5 ; 

П 'ятниця-Субота: 8:00 -1 6 :0 0 .

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

‘".,Єсл)^н^ської селищ ної ради

V

41400,Сумська обл., 
Ш осткинський р-н, м. Глухів, 

вул. К иєво-М осковська, 43; 
(05444)61-2-86; 

esman cnaofrt),ukr.net;

П онеділок - Середа: 8 :0 0 -  
17:15;

Четвер: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ;  
П 'ятниця: 8 :0 0 -  16:00.

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

41436, Сумська обл., 
Ш осткинський р-н., с. Слоут, вул. 

Ш кільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

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

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
В івторок: 8 :0 0 -  17:15; 

Середа: 8:00 -  20:00; 
Четвер: 8 :0 0 -1 7 :1 5 ; 

П 'ятниця: 8 :0 0 -  16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Конотопської міської ради

41600, Сумська обл., м. Конотоп, 
пр. М иру, 8;

(05447) 6-33-19; 
спао konotOD®,ukr.net; 

httD://rada.konotoD.ora/index.Dho/ho 
m e/2014-12-25-08-14-09

Понеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8 :0 0 -  19:00; 

Середа: 8:00 -  15:00; 
Четвер: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 

П 'ятниця - Субота: 8 :0 0 -  15:00.
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Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

1.10. виконавчого комітету
Д убов’язівської селищ ної 

ради

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
П опівської сільської ради

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

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

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

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

вул. Миру, і ; 
0983877090 

popivkarada@ gm ail.com

Понеділок -  Четвер: 8.00 ■ 
16.00;

П 'ятниця: 8:00-20:00

Понеділок Середа: 8.00 
17.15;

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

1.12.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Краснопільської селищ ної 

ради

42400, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. М езенівська, 2; 

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

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

П онеділок -  Четвер: 8.00 ■ 
17.00;

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

Центр надання
1.13. ■адмінісї^ативних послуг

М иропільської сільської ради

42410. Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

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

m iro p i l s k a s r@ L ik r .n e t ; 
https;//mvropi lsca-grom ada.gov.ua/ 

viddil-centr-nadannva- 
adm inistrativnih -розіие-10-35-32- 

28-12-2017/

І Іоііеділок - Чегнер: 8.00 ■ 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
К ролевецької міської ради

4 1300, Сумська обл., 
Конотопський р-н., м. Кролевець, 

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

krolrada(S>,ukr.net; 
http;//wvyw.krolevets- 

m iskrada.gov.ua /index.php/tsen tr- 
nadannva-adm in/389-tsnap

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

П ’ятниця;8;00 - 16;00; 
Субота: 8 :0 0 - І4;00.

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр

1.15. надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 

Лебединської м іської ради

42200, Сумська область. 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Ш евченка, 26; 

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

http;//lebed vnrada.gov.ua

Понеділок; 8:00 -17:15; 
Вівторок:8:00 -20:00; 
Середа: 8:0П - І7 :І.у  
Четвер: 8:00 - 17:15; 

П ’ятниіая:8:00 - 16:00; 
Субота: 8:00 І.^;00
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1.16.

Відділ «Ц ентр надання 
адміністративних послуг» 

Л иповодолинської селищ ної 
ради

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

смт. Л ипова Долина, 
вул. П олтавська, 17; 

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

httD://ldol-eromada. eov.ua

П онеділок: 9:00 -16:00; 
В івторок: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(fl),ukr.net:

httDi/Zsvnivska-eromada.eov.ua

П онеділок: 8:00 -17:00; 
В івторок: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» 

В ільш анської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnaD(a),ukr.net; 
httDs://vilshanska-eromada.eov.ua

П онеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

,  Ц ентр надання 
аДмінТст^тивних послуг 

Н едригайлівської селищ ної 
ради

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

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

П онеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
П ’ятниця: 8:00 -  16:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищ ної ради

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

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

cnao-chuDah (а),ukr.net

П онеділок - П 'ятниця: 8:00 - 
17:00.

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
О хтирської м іської ради

42700, Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Н езалежності, 5; 

(05446) 4-15-15,0666692039; 
adm incentr okhtvrka(o!ukr.net; 

http://w w w .om vk.sm .ua/content/secti 
оп/32/235/

П онеділок: 8 :0 0 -1 7 :1 5 ; 
В івторок: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 

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

Субота: 8 :0 0 -1 6 :0 0 .

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Ч ернеччинської 

сільської ради

42760, Сумської обл., О хтирського 
р-н, с. Чернеччина, вул. 

Готеляка, 2;
(05446 )4  18 08; 

chern-cnap(a),ukr.net

П онеділок - Вівторок: 8 - 0 0 -  
17-15;

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

П 'ятниця: 8 - 0 0 -  16-00.
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1.23.

1.24.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
П утивльської міської ради

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Н овослобідської сільської 
ради»

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

вул. Перш отравнева. 84; 
+38050033714.1; 

cnap-Dutivl@ ukr.net

41530. Сумська обл.. 
Конотопський р-н, 

с. Нова Слобода, 
вул. П ерш отравнева, 3;

(05442) 5 45 20; 
спар nsloboda@ ukr.net; 

https://novoslobidska- 
arom ada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 -  17:15; 
Середа: 8 :0 0 -2 0 :0 0 : 
Четвер: 8 :0 0 -  17:15:

І Гятниця: 8:00 16:00.

Понеділок- П 'ятниця: ^S:00 
16:00.

Ц ентр надання 
1.25. адміністративних послуг 

міста Ромни

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

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

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

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

Середа: 8:00 -  17:00; 
Четвер: 8 :0 0 -1 7 :0 0 ; 

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

Центр надання 
адміністративних послуг 

1.26. А ндріяш івської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

1.27.

42000, Сумська обл., м. Ромни. 
Бульвар С вободи,'8;

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

http://andrivashivska-grom ada.gov.ua

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbudagorsovet@ gm ail.com ; 
https://sbm iskrada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -1 7 :1  
Вівторок; 8:00 -  І 7:1 
Середа: 8:00 І7 : І . \  
Четвер: 8:00 17:15: 

П 'ятниця: 8 :0 0 -  16:00.

Понеділок- П 'ятниця: 8:00 ■ 
17:15.

1.28.

1.29.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Н овгородської селищ ної ради

41022, Сумська область, 
Ш осткинський р-н, 

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

096 762 95 74; 
04391279@ m ail.gov.ua: 

https://zn-otg.gov.ua/viddil-z- 
iuridichn ih-pitan-ta-derzhavnoi- 
гее5ігасіі-15-26-34-30-10-2017/

І Іонеділок: 8:00 - 16 :1 5; 
Вівторок: 8:00 20:00: 

С ереда:-П 'ятниця: 8 :00 - 16:1.^.

Сектор «Територіатгьний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищ ної ради»

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

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

prioriteti/regional-komitet

П онеділок-Середа: 9:00 -  
17:15;

Четвер: 9 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
П 'ятниця: 9:00 -  16:15.

1.30.

У правління Ц ентр надання 
адміністративних п ослугу  
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnap@ sm r.gov.ua; 
http://cnap.gov.ua/

П онеділок, Середа: 8 :0 0 -  
17:15;

В івторок, 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, 
О хтирський район, с. Боромля, 

вул. Сумська, 10; 
(05458)58257; 

спар borom lva® ,ukr.net; 
httD://biiozirska. aromada.org. ua/cnap 

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

П онеділок - 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 м іської ради

42600, Сумська обл., 
О хтирський р-н, 

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

trost-cnao® ,ukr.net; 
ww w . trost van et s-m і skrada. aov.ua

П онеділок-Вівторок: 8:00 -  
17:15;

Середа: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
Четвер: 8 :0 0 -1 7 :1 5 ; 

П ’ятниця: 8:00 -  16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ш остка»

41100, Сумська обл., м. Ш остка, 
вул. Горького, 14а;

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

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

rada. aov.ua/ aovernm ent/ deoartam ent 
s/centr nadannva adm n strativnih 

Doslua m sta sh o stk a l/

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

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищ ної ради

41200, Сумстка обл., 
Ш осткинський р -H., смт. Ямпіль, 

бульвар Ю вілейний, 1;
(05456) 2-19-72;

СП ар. vm do! rada(2),u kr. n et; 
http://arom ada.ora.ua/arom ada/vam p  

ilsca

П онеділок-Четвер: 8 :0 0 -  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»
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 179, 197 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. № 1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
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

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
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вимоги до них 2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 
(території) (або інформація (реквізити платежу) про 
сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі, надані 
суб’єктом звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у разі іюдання заяви уповноваженою 
заявником особою)

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

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з додапнмн документами 
подається заявником або уповноваженою ним особою 
особисто або надсилається рекомендованим листом з 
описом вкладення та повідомленням про вручення або в 
електронній формі надсилається через Публічну 
кадастрову карту або з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 
через вебсторінку Держгеокадастру, що забезпечує 
формування та подання заяви.
У разі подання заяви органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави 
надання відповідної інформації з посилагніям на норму 
закону, яка передбачає право відповідного органу 
запитувати таку інформацік\ а також реквізити справи, у 
зв'язку з якою Аиникла потреба в оіриманні інфс'рмапії. 
Така заява розглядається у позачерговому порядкх.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування безон.іатна)

У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата
Стаття 41 
кадастр»

Закону України «Про Державний земельний

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

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги — 0,06 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на І січня календарного року, в 
якому надається відповідна адміністративна послуга 
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення 
поштового зв’язку; підтвердженням оплати іюслуги с 
платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв'язку
(або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб'єктом 
звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів и 
Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг 
за надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні»___________________

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

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

12. Строк надання адміністративної Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної 
заяви у Головіюму управління ^^Іе£>жгеокаластру \
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послуги Сумській області або структурному підрозділі Головного 
управління Держгеокадастру у Сумській області

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа (право 
на отримання довідки, що містить узагальнену 
інформацію про землі (територі'О, надано органам 
державної влади, органам місцевого самоврядування для 
здійснення своїх повноважень, визначених законом, 
особам, які в установленому законом порядку включені до 
Державного реєстру сертифікованих інженерів- 
землевпорядників. Державного реєстру сертифікованих 
інженерів-геодезистів та Державного реєстру оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок).
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа, що підтверджує оіьіату 
послуг з надання довідки (або інформації (реквізитів 
платежу)**), та/або не відповідають вимогам, 
встановленим законом (заява не відповідає встановленій 
формі)

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі 
(території) або повідомлення про відмову у наданні 
відомостей з Державного земельного кадастру___________

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), або 
надсилається пощтою на адресу, вказану заявником у 
заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника за бажанням заявника видається також у формі 
електронного документа засобами телекомунікаційного 
зв'язку.

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

\

І

Г7 ДЕРЖГЕОКАДЛСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

102/0/13-21 від 03.12.2021



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з падання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі довідок, що містять 
узагальнену інформацію про землі 
(території")

(осооа. м іо іііктаж ем а  малина ї й вілочюсгі

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 прийняітя номера) 

(реквізити локумента. ІЦО ІІО СВ ІЛЧХС  0С(і6\ 

яка звернулася із заявою 

(назва локумента, номер га серія, лата видачі), та 

докч'мснта. що ііосвідчуі повноваження діяти 

ВІД  імені особи)

(місце проживання ((нзичної особи - 

місцезнаходження юридичної особи)

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

□ витяг з Державного 
земельного кадастру

про: П межі державного кордону України
землі в межах території адміністративно-тсриторіа;п>ііої 

одиниці
П обмеження у використаїші земель
□ земельну ділянку з:

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

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

И  довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території');
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□ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
□ 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 розтащування 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 зeмcJU>нoгo 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:

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

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

інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої к о т ї  
прошу надати:
 ̂ у паперовій формі
П в електронній формі на адресу:___________________________
П 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, ію батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру________________

Підпис особи, уповноваженої надаваї и 
відомості з Державного земельною 
кадастру______________________________

МП
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ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А  К А Р Т К А  А Д М ІН ІС Т Р А Т И В Н О Ї П О С Л У Г И
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВДНЬ 

З КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ. КАДАСТРОВОЇ
КАРТИ ГПЛАНУ)

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумськії! 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)

Інф ормація про центр надання адміністративної нослугн

1. 2. 3.

№

Н айменування центру  
надання  

адміністративної послуги, в 
якому  

здійсню ється  
обслуговування суб’єкта 

^.^^.^зурернення

М ісце знаходження, 
телеф он/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт  
Ц ентру надання  

адм іністративних послуг

Інф ормація щодо режиму  
роботи Ц ентру надання  
адм іністративних послуг

1.

ч Х.._

Відділ «Центр 3 надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської м іської ради

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

(05443)9-12-95; 
Ьііооіііуа-спарійикг.пеї; 

Ьио;//ЬіІооіИ va-m eria.aov.ua

П онеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П 'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

М иколаївської селищ ної ради 
Б ілопільського району 

С умської області

41854, Сумська обл.. 
Сумський р-н, 

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

спао mvkoiaivka(a),ukr.net

Понеділок: 8:1 5 -  1 7:1 5; 
Вівторок: 8:00-20:00; 

С ереда-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(а),икг.пеІ; 
httD://burvn-m ізкгасіа. eov. иа

П онеділок: 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 селищ ної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

смт. Кириківка, вул. І.Мирока. 12; 
0955650026; 

i<sr.57(a),ui<.r.net

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

П 'ятниця: 8:00-16:00.

1.5.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

В еликописарівської селищ ної 
ради

42800, Сумська обл., 
О хтирський р-н., 

смт. Велика П исарівка, 
вул. Незалежності, 9-А;

(05457)5-13-69 
спао. vpvsarivkafrt),ukr.net 

httD://vDsr.£ov.ua

Понеділок - П 'ятниця: 
8 :0 0 -1 7 :0 0 .

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Гл^-хівської м іської ради

41400,Сумська обл., 
Ш осткинський р-н., м. Глухів, 

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

Snap al@ ukr.net; 
httD://hl ukhi v-rada. aov. ua/tsnao

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

П’ятниця-Субота: 8:00 -  16:00.

1.7.

Центр надання 
'• . аді^І^стративних послуг 

Есманьсйкої селищ ної ради
41400,Сумська обл., 

Ш осткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-М осковська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman спао®,ukr.net;

П онеділок - Середа: 8 :0 0 -  
17:15;

Четвер: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
П 'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

41436, Сумська обл., 
Ш осткинський р-н., с. Слоут, вул. 

Ш кільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спао bereza ota@ ukr.net 
httjps;//berezi vska-grom ada.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; 
спао konotoD@ ukr.net; 

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

П онеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8:00 -  19:00; 
Середа: 8:00 -  15:00; 
Четвер: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 

П 'ятниця - Субота: 8 :0 0 -  15:00.
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Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

1.10. виконавчого комітету
Д убов’язівської селищ ної 

ради

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

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

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

П онеділок -  Четвер: 8.00 • 
16.00;

П 'ятниця; 8:00-20:00

1.11.
Відділ-Центр надання 

адміністративних послуг 
П опівської сільської ради

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

вул. Миру, 1; 
0983877090 

popivkarada@ gm ail.com

П онеділок -  Середа: 8.00 ■ 
17.15;

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

1.12.
Центр надання 

адміністративних послуг 
К раснопільської селищ ної 

ради

42400, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. М езенівська. 2; 

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

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

П онеділок -  Четвер: 8,00 ■ 
17,00;

П 'ятниця: 8,00-16,00; 
Субота: 8,00-14.00.

Ц ентр надання
1.13. Г ' ' адміністративних послуг

М иропільської сільської ради

42410, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

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

m iropilskasr@ ukr.net; 
https ://myropi Isca-gromada. gov, иа/ 

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

28-12-2017/

П онеділок -  Четвер: 8.00 ■ 
17.15;

П 'ятниця: 8.00-16.00,

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької м іської ради

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

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

krolrada@ ukr.net; 
http://w ww .krolevets- 

m і skrada. gov, ua /index.php/tsentr- 
nadannva-adm in/389-tsnap

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

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

Відділ адміністративних 
послуг управління «Центр

1.15. надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 

Л ебединської м іської ради

42200, Сумська область. 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Ш евченка, 26; 

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

http://lebedvnrada.gov.ua

П онеділок: 8:00 -17:15 
В івторок:8;00 -20:00 
Середа: 8:00 - 17:15 
Четвер: 8 :0 0 - 17:15 

П ’ятниця:8:00 - 16:00; 
Субота; 8 :0 0 -1 5 :0 0
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1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Л иповодолинської селищ ної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. Полтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
cn a o .ld o l (a!ui<.r.net; 

httD ://idol-erom ada. a o v .u a

Понеділок: 9:00 -16:00; 
Вівторок:9;00 - і 6:30: і 
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; 
su n ivk a .cn aofS u k r.n et;  

iittD://svni v sk a-a ro m a d a .a o v .u a

Понеділок: 8:00 -17:00; 
В івторок:8:00 -17:00; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 17:00: 

П 'ятниця: 8:00 - і 7:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Вільш анської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnaD @ ,ukr.nel; 
httDs ://vi 1 shan ska- arom  a d a . aov . u a

Понеділок - Четвер: 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

,  Центр надання 
адміні\;тративних послуг 

Н едригайлівської селищ ної 
ради

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

ndr.cnap(«),sm. aov .ua; 
httD ://nedrvaai liv .n ed r-rr.ora .u a /cn ap /

Понеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
П 'ятниця: 8:00 16:00.

1

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищ ної ради

42722. Сумська обл.. 
ОхтІ^рський р-н. смт Чупахівка. 

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

cnaD-chuDah(tt;;ukr.iiet

і

1 Іонеділок - 1 Гя гниця. Х:0()
17:00. 1

......................  і

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
О хтирської міської ради

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

(05446)4-15-15 ,0666692039; 
ad m in centr ok h tvrk a® ,ukr.net; 

httD://w w w .o m  v k .sm .u a /co n ten t/sec ti 
оп/32/235/

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 

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

Субота: 8 :0 0 -  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; 

ch ern -cn a p ® ,ukr.net

П онеділок - Вівторок: 8-00 -  
17-15;

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

П 'ятниця: 8-00 16-00.
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1.23.

Управління «Ц ентр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
П утивльської м іської ради

41500, Сумська обл.. 
К онотопський р-н., м. Путивль, 

вул. П ерш отравнева, 84; 
+380500337143; 

cnao-Dutivl®,ukr.net

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

П 'ятниця: 8 :0 0 -  16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Н овослобідської сільської 
ради»

41530, Сумська обл., 
Конотопський р-н, 

с. Нова Слобода, 
вул. П ерш отравнева, 3;

(05442) 5 45 20; 
спас nsloboda®,ukr.net; 

httDs://novoslobidska- 
erom ada.aov.ua

П онеділок- П 'ятниця: 8:00 - 
16:00.

1.25.
Ц ентр надання 

адміністративних послуг 
міста Ромни

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

(05448) 5-29-15; 
reestr®,rom nv-vk.aov.ua; 

httt)://rom nv.osp-ua.info/?ch=2&fl 
=zavnvat

П онеділок: 8:00 -  17:00; 
В івторок: 8:00 -  20:00; 

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

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

1.26.

Ц ентр надання 
адміністративних послуг 

А ндріяш івської сільської ради 
Роменського району Сумської 

області

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

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

httD://andrivashivska-arom ada. aov.ua

П онеділок: 8:00 “ 1 7:15; 
Вівторок: 8 :0 0 -  17:15; 
Середа: 8:00 -  17:15; 
Четвер: 8 :0 0 -1 7 :1 5 ; 

П 'ятниця: 8 :0 0 -  16:00.

1.27. Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
С ередино-Будської м іської ■ 

ради

41000, Сумська область, 
Ш осткинський р-н., 
м. Середина-Буда, 

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

sbudaaorso vet(o),am аі 1. com ; 
httDs ://sbm iskrada. aov. ua

П онеділок- П 'ятниця: 8:00 - 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Н овгородської селищ ної ради

41022, Сумська область, 
Ш осткинський р-н, 

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

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

httDs://zn-ota.eov.ua/viddil-z- 
iuridichnih-oitan-ta-derzhavnoi- 
reestracii-15-26-34-30-10-2017/

П онеділок: 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 селищ ної ради»

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

srda.СП aofajsm.aov.ua; 
http://sumv.sm.eov.ua/index.DliD/uk/ 

Drioriteti/reaional-kom itet

П онеділок-Середа: 9 :0 0 -  
17:15;

Четвер; 9 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
П 'ятниця: 9 :0 0 -  16:15.

1.30.

У правління Ц ентр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської м іської 

ради

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

cnaD®,sm r.eov.ua; 
httD://cnao.eov.ua/

П онеділок, Середа: 8 :0 0 -  
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

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

вул. Сумська. 10; 
(05458)58257; 

спар borom lvafiiukr.net; 
htto://bi lozirska. gromada.ora.ua/cnaD  

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

Понеділок - Вівторок; 8.00 - 
1 7.00;

Середа; 8;00 -2 0 ;0 0  

Четвер - П ’ятниця: : 8.00 - 
17.00.

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької міської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnaD(3),ukr.net; 
ww w.trostvanets-m iskrada.aov.ua

П онеділок-Вівторок: 8 :0 0 -  
17:15;

Середа: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
Четвер: 8 :0 0 -1 7 :1 5 ; 

П 'ятниця: 8 :0 0 -  16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ш осгка»

41 100, Сумська обл.. м. Шостка. 
ВУЛ. Горького. 14а;

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

shst.mr-cnaoffl),sm .aov.ua; 
littDiZ/shostka- 

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

Doslua m sta sh ostk a l/

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

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищ ної ради

---:----------- -------------------------------

41200, Сумстка обд.. 
Ш осткинський р-н., смт. Ямпіль, 

бульвар Ю вілейний, 1;
(05456) 2-19-72; 

cnaD.ymoolrada®,ukr.net; 
htto://arom ada.ora.ua/aromada/vamD  

ilsca

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

Н о р м а т и в н і ак т и , я к и м и  р ег л а м ен т у єт ь ся  н а д а н н я  а д м ін іс т р а т и в н о ї п о сл у ги

4. Закони України Стаття 38 Закону України «1 Іро Державний земельний 
кадастр»

5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167. 168. 172, 181, 182 Порядку ведення 
Державного земельного кадастр)'. 'іагвсрлжсііого | 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. № 1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування
У м о в и  о т р и м а н н я  а д м ін іс т р а т и в н о ї п о сл у г и  |

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земе.чьного 
кадастру

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також

1. Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру за формою, встановленою Порядком ведення 
Державного земельного кадастру. затверджетім і 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №
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вимоги до них 1051 (форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
викопіювання з картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) (або 
інформація (реквізити платежу) про сплату збору 
(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб'єктом 
звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою)____________________________________

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

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у паперовій формі з доданими документами 
подається заявником або уповноваженою ним особою 
особисто або надсилається рекомендованим листом з 
описом вкладення та повідомленням про вручення або в 
електронній формі надсилається через Публічну 
кадастрову карту або з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 
через 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 інформаїдії. 
Така заява розглядається у позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

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

Безоплатно викопіювання з картографічної основи 
Державного земельного кадастру, кадастрової карти 
(плану) із зазначенням на ньому бажаного 
місцезнаходження земельної ділянки може бути 
підготовлено в електронній формі та роздруковане 
заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншому 
масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх 
елементів картографічної основи Державного земельного 
кадастру та відображених на ній відомостей Державного 
земельного кадастру, за допомогою програмних засобів, 
які відповідно до частини третьої статті 36 Закону 
України «Про Державний земельний кадастр» 
застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей 
Державного земельного кадастру у відкритому доступі.

У разі платності'.
11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата
Стаття 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 -  0,03 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на і січня календарного року, в 
якому надається відповідна адміністративна послуга 
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення 
поштового зв'язку; підтвердженням оплати послуги є 
платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи 
відділення поштового зв’язку (або інформація (реквізити

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

102/0/13-21 від 03,12.2021



платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій ] 
формі, надані суб'єктом звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг 
за надання відомостей з Державного земельного кадастру 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ із застосуванням електронних платіжних 
засобів відповідно до Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні»___________________

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

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

12. Строк надання адміністративної 
послуги

Протягом З робочих днів з дня реесграції 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 відомосісй з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа (на 
отримання викопіювання з картографічної основи 
Державного земельного кадастру, кадастрової карти 
(плану) має право будь-яка фізична або юридична особа за 
умови її ідентифікації з використанням схем електронної 
ідентифікації, в тому числі органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування для здійснення своїх 
повноважень, визначених законом)
3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 
документа, що підтверджує повіюваження діяти від імені 
заявника, відсутність документа (або інформації 
(реквізитів платежу)**), що підтверджує оплату послуг з 
надання викопіювання). та/або не відповідають вимогам, 
встановленим законом (заява не відповідає встанок.існііі 
•формі)______________________________________________

14. Результат надання
адміністративної послуги

Викопіювання з картографічної основи Дсржавіюго 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або і 
повідомлення про відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру_______________________

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видається центром надання адміністративних послуг 
заявнику (уповноваженій особі заявника), або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 
заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 
заявника відомості з Державного земельного кадастру у 
формі викопіювання з картографічної основи державного 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або 
мотивована відмова у наданні таких відомостеі'і за | 
бажанням заявника видаються також у формі | 
електронного документа засобами телекомунікаційного 
зв'язку.________________________________

16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державногі) 
земельного кадастру наведена у додатку до Іпформаиімної 
картки адміністративної послуги
**до 3 1 грудня 2021 р.________________________________
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Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі викопіювань з 
картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану)

(особа, уповноважена надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

(прізвище, 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 прийняітя номера)

(реквізити документа, т о  посвідчут особу.

яка звернулася із заявою

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

документа, що посвідчує повноваження діяти

від імені особи)

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи) 

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

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

□ витяг з Державного 
земельного кадастру

про: П межі державного кордону України
і  ! 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;

П усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після І січня 2013 р.
П видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки
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□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
0  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);
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);
П 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 
ф ізичної,оі;о^, яка через свої релігійні 
переконання відіїїовилася 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

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об’єкт Державного земельного
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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; □ 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 електронній формі на адресу:___________________________
□ в іниїій ф арм 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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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ 
ДОКУМЕНТІВ. ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО

КАДАСТРУ
(назва адміністративної послуги)

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

Держгеокадастру у С) мській області 
Відділ № 2 Управління надання адміністративних послуг Головною yilpaвJІІпия 

Держгеокадастру у Сумській області 
Відділ № З Управління надання адміністративних посл\г І'оловпого 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  

здійснюється  
обслуговування суб’єкта 

"'^вчрнення

М ісце знаходження, 
телеф он/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт  
Центру надання  

адміністративних послуг

Інформація щодо режиму  
роботи Центру надання 
адміністративниу послуг

1.1.

ч

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; 
Ьііооіііуа-спао®,ukr.net; 

1іІІо://ЬііооіІІ va-m eria.eov.ua

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

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

М иколаївської селищ ної ради 
Білопільського району 

Сумської області

41854, Сумська обл.. 
Сумський р-н, 

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

спар mvkolaivka(я)u^cr.net

Понеділок: 8 :1 5 -1 7 :1 5 ; 
Вівторок: 8:00-20:00; 

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

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської м іської ради

4 і 700, Сумська обл.. 
Конотопський р-н.. м. Буринь, 

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

спарЬигуп.гасіа(й),икг.пеІ; 
іпйр://Ьигуп-т iskrada.eov.ua

Понеділок: 8:00-17:15: 
Вівторок: 8:00-1 7: і 5: 
С'ереда: 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 селищ ної ради

42830, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

смт. Кириківка, вул. Ш ирока, 12; 
0955650026; 

ksr.57(o),ukr.net

П онеділок: 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 селищ ної 
ради

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

смт. Велика П исарівка, 
вул. Незалежності, 9-А;

(05457)5-13-69 
спар, vpvsarivka® ,ukr.net 

httD://vDsr. eov.ua

П онеділок - П 'ятниця: 
8 :0 0 -1 7 :0 0 .

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської м іської ради

41400,Сумська обл., 
Ш осткинський р-н., м, Глухів, 

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

Snac el(a)ukr.net; 
httD;//h 1 u kh і v-rada. eov'. ua/tsn ao

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

П 'ятниця-Субота: 8:00 -  16:00.

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

* . Є<2маньської селищ ної ради
41400,Сумська обл., 

Ш осткинський р-н, м. Глухів, 
вул. Києво-М осковська, 43; 

(05444)61-2-86; 
esman cnaD(a!ukr.net;

П онеділок - Середа: 8 :0 0 -  
17:15;

Четвер: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
П 'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Берегівської сільської ради

41436, Сумська обл., 
Ш осткинський р-н., с. Слоут, вул. 

Ш кільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спао bereza ote® ,ukr.net 
https;//berezi vska-grom ada.gov.ua/

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

П 'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.9.
Центр надання 

адміністративних послуг 
К онотопської м іської ради

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

(05447) 6-33-19; 
cnao konotOD®,ukr.net; 

httD://rada.konotoD.ore/index.ohD/ho 
m e/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 :0 0 -  15:00.
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1.10.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Дубов’язівської селищ ної 

ради

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

вул. Ц ентральна. 64; 
(05447) 52-1-60; 067-194-16-94 

dubovvzovka® ,ukr.net; 
httDs;// dubovvzivska.rada.todav

П онеділок -  Четвер: 8.00 - 
16,00;

П’ятниця: 8:00-20:00

1.11.

Відділ-Центр надання 
адміністративних послуг 
П опівської сільської ради

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

вул. Миру, 1; 
0983877090 

poDivkarada(a),amail,com

Понеділок Середа: 8,00 - 
17,15;

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

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

К раснопільської селищ ної 
ради

42400, Сумська обл., 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. М езенівська, 2; 

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

httDi/Zrada.konotoD.ore/index. рНс/Ьо 
m e/2 0 14-12-2.5-08-14-09

Понеділок -  Четвер: 8.00 - 
17.00;

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

1.13.
^ Центр надання 

адйТжЭТративних послуг 
М иропільської сільської ради

42410. Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

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

m Ігорі Iskasr®,ukr.net; 
https ://mvropilsca-aromada.i>ov.ua/ 

viddil-centr-nadannya- 
adm inistrativnih -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 
К ролевецької міської ради

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

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

krolrada(o!ukr.net; 
htto://www.krolevets- 

m iskrada.aov.ua/index.php/tsentr- 
nadannva-adm in/389-tsnap

Понеділок: 8:00 -17:15; 
Вівторок:8:00 -17:15; 
С ереда: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 
Лебедиііської м іської ради

42200, Сумська область. 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Ш евченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
lcbedvn-admin(rt),ukr.net; 

http://lebedvnrada.gov.ua

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

П 'ятпиця:8:00 - 16:00: ' 
Субота: 8:00 15:00
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1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Л иповодолинської селищ ної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. П олтавська. 17; 

(05452) 099-524-74-69;
cn a o .ld o l (Sukr.net;  

h ttD ://ld o i-erom ad a .eov .u a

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

П ’ятниця; 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. М иру, 1;

5-74-11; 
su n iv k a .cn a o ® ,ukr.net; 

h ttD ://sv n iv sk a -g ro m a d a .eo v .u a

П онеділок: 8:00 -17:00; 
В івторок: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» 

Вільш анської сільської ради

42)27, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

v ilsh c n a o ® ,ukr.net; 
h ttD s://v ilsh an sk a-erom ad a .a o v .u a

/

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

1.19.

■4 Центр надання 
адміністративних послуг 

Н едригайлівської селищ ної 
ради

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

ndr.cnaD@ ,sm . aov.ua; 
httD ://nedrvaailiv .n ed r-rr .ora .u a /cn ac/

П онеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

Четвер: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
П ’ятниця; 8:00 -  16:00.

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селищ ної ради

42722, Сумська обл., 
О хтирський р-н, см тЧ упахівка, 

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

cnaD-chupah®  ukr.net

П онеділок - П ’ятниця: 8;00 -  
17:00.

1.21.
Ц ентр надання 

адміністративних послуг 
Охтирської міської ради

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

(05446)4-15-15 ,0666692039; 
ad m in centr  okhtvrka® ,ukr.net; 

httD://w w w .o m  v k .sm .u a /co n ten t/sec ti 
оп/32/235/

П онеділок; 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 

С ереда-Четвер: 8:00 -1 7 :1 5 ; 
П 'ятниця; 8 :0 0 -  16:00; 

Субота: 8:00 -  16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Ч ернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446 )4  18 08; 

ch ern -cn a o ® ,ukr.net

П онеділок - Вівторок: 8-00 -  17- 
15;

Середа: 8-00 -  20-00; 
Четвер; 8 -0 0 -1 7 -1 5 ; 

П ’ятниця; 8-00 -  16-00.
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1.23.

1.24.

Управління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
П утивльської міської ради

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Н овослобідської сільської 
ради»

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

вул. Перш отравнева, 84; 
+380500337143; 

спар-риііу1@икг,пе1

41530, Сумська обл.. 
Конотопський р-н. 

с. Нова Слобода, 
вул. Перш отравнева, 3;

(05442) 5 45 20; 
спар nsloboda@ ukr.net; 

https://novoslobidska- 
grom ada.gov.ua

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

Середа: 8 :0 0 -2 0 :0 0 : 
Четвер: 8 :0 0 -  17:15; 

П 'ятниця: 8 :0 0 -  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@ rom nv-vk.gov.ua; 

l t̂tp://romnv.osp-ua.info/?ch=2&fl
=гаупуаІ

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

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

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

Центр надання 
адміністративних послуг 

1.26. Андріяшівської сільської ради 
Роменського району С умської 

області

1.27.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

42000, Сумська обл., м. Ромни. 
Бульвар Свободи, 5;

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

http://andrivashivska-grom ada.gov.ua

41000, Сумська область, 
Ш осткинський р-н., 
м. Середина-Буда, 

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

sb.udagorsovet@ gmail.com; 
https://sbm iskrada.gov.ua

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

1 Г я 'і 'н и ц я : 8 :0 0  16 :0 0 .

П онеділок- П 'ятниця: 8:00 - 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Новгородської селищ ної ради

41022, Сумська область, 
Ш осткинський р-н, 

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

096 762 95 74;
04391279@ m ail.gov.ua; 

https://zn-otg.gov.ua/yjddil-z- 
iuridichn ih-pitan-ta-derzhaynoi- 
reestracii-15-26-34-30-10 -2 0 17/

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

Середа:- П'ятниця: 8 :0 0 - 16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
Степанівської селищ ної ради»

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

srda.cnap@ sm .gov.ua; 
http://sum y.sm .goy.ua/index.php/uk/ 

prioriteti/regional-komitet

Понеділок-Середа: 9 :0 0 -  17:1 
Четвер: 9 :0 0 -2 0 :0 0 ; 

П 'ятниця: 9 :0 0 -  16:15.

1.30.

Управління Центр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської міської 

ради

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

cnap@ sm r.gov.ua; 
http://cnap.gov.ua/

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

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

1.31. Відділ «Центр надання 42621, Сумська область. Понеділок - Вівторок: 8.00 -
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адміністративних послуг» 
виконавчого комітету 

Боромлянської сільської ради

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

(05458) 58257; 
спао boromlva(a),ukr.net: 

http://bilozirska.2romada.ora.ua/cnaD  
-09-00-26-26-10-2016/

17.00;

Середа: 8 :0 0 -2 0 :0 0  
Четвер - П ’ятниця: : 8.00 - 17,00,

1.32.
Відділ центр надання 

адміністративних послуг 
Тростянецької м іської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnaD®ukr.net; 
w w w .trostvanets-m iskrada.aov.ua

П онеділок-Вівторок: 8 :00- 
17:15;

Середа: 8:00 -2 0 :0 0 ; 
Четвер: 8 :0 0 -  17:15; 

П 'ятниця: 8 :0 0 -  16:00.

1.33.
Упр’авління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ш остка»

41100, Сумська обл., м. Ш остка, 
вул. Горького, 14а;

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

sh St. mr-cnaD(®,sm. aov. ua; 
htto://shostka- 

rada. aov. ua/ aovernm ent/departam ent 
s/centr nadannva adm n strativnih 

Doslua m sta sh o stk a l/

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

Субота: 8:30 -1 5 :3 0 .

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищ ної ради

41200, Сумстка обл., 
Ш осткинський р-н,, смт.-Ямпіль, 

бульвар Ю вілейний, 1;
(05456)2-19-72; 

cnan.vm oolrada® ,ukr.net; 
httD://aromada.or2,ua/gromada/vamD  

ilsca

П онеділок-Четвер: 8 :0 0 -  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»
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 167-1, 168, 184, 185, 186 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2012 р, № 1051

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної 

послуги
Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі копій документів, що 
створюються під час ведення Державного 
земельного кадастру та/або витягів з них

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також вимоги 
до них

1. Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
(форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з 
надання копій документів, що створюються під час
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10. Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

11. Платність (безоплатність) надання
. адміністративної послуги

ведення Державного земельного кадастру та витягу 
з нього (або інформація (реквізити платежу) про 
сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі, 
надані суб'єктом звернення **)
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти 
від імені заявника (у разі подаїпія заяви
уповноваженою заявником особою) ___
Заява про надання відомостей з Державноїчі 
земельріого кадастру у паперовій формі з лолаинмп 
документами подасться заявіпіком або 
уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом 
вкладення та повідомленням про вручення або в 
електронній формі надсилається через Публічну 
кадастрову карту або з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, у 
тому числі через вебсторінку Держгеокадастру, що 
забезпечує формування та подання заяви.
У разі подання заяви органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування у заяві 
зазначаються підстави для надання відповідної 
інформації з посиланням на норму закону, яка 
передбачає право відповідного органу запитувати 
таку інформацію, а також реквізити справи. \ 
зв'язку з 'ЯКОЮ виникла потреба в отриманні 
інформації. Така заява розглядається у 
позачерговому порядку. _
Послуга платна (у випадку звернення орі'апів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування -  безоплатна)___________________

У разі платності'.
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата
Стаття 41 Закону 'Украі'ни «Про Державний 
земельний кадастр»

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

адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0,03 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного 
року, в якому надається відповідна адміністративна 
послуга
Оплата послуги здійснюється шляхом 
попереднього перерахування коштів через банки 
та/або від/аілення попітового 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 (внесспня 
плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 
звернення **)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог 
Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні»
У разі подання заяви в електронній формі оплата 
послуг за надання відомостей з Державного 
земельного кадастру здійснюється із застосуванням 
електронних платіжних засобів відповідно до 
Закону України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні» за допомогою програмного
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забезпечення Державного земельного кадастру.
11.3. Розрахунковий рахунок для внесення

плати
Розрахунковий рахунок для внесення плати 
надається структурними підрозділами 
територіальних органів Держгеокадастру. який 
надає адміністративну послугу___________________

12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації 
відповідної заяви у Головному управлінні 
Держгеокадастру у Сумській області або 
структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області______________

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

' ‘чЗ

1. у  Державному земельному кадастрі відсутні 
запитувані відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа 
(право на отримання засвідчених копій документів 
Державного земельного кадастру та витягів з них 
мають: щодо документації, на підставі якої внесені 
відомості до Поземельної книги на земельну 
ділянку, - особи, яким належить речове право на 
цю земельну ділянку; щодо інших документів (крім 
документів, що містять державну таємницю) - 
фізичні та юридичні особи. Органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування мають 
право на отримання засвідчених копій усіх 
документів Державного земельного кадастру та 
витягів з них, якщо це пов'язано із здійсненням 
ними повноважень, встановлених законом)
3. Документи подані не в повному обсязі 
(відсутність документа, що підтверджує 
повноваження діяти від імені заявника, відсутність 
документа, що підтверджує оплату послуг з 
надання копії документа, що створюється під час 
ведення Державного земельного кадастру та витягу 
з нього (або інформації (реквізитів платежу)**), 
та/або не відповідають вимогам, встановленим 
законом (заява не відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Копії документів, що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру та/або витяги з 
них або повідомлення про відмову у їх наданні

15. Способи отримання відповіді (результату) Видається центром надання адміністративних 
послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), 
надсилається пощтою на адресу, вказану заявником 
у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі за 
власним кваліфікованим електронним підписом 
(печаткою) заявника відомості з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку або 
мотивована відмова у наданні таких відомостей за 
бажанням заявника видаються також у формі 
електронного документа засобами 
телекомунікаційного зв'язку._____________________
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* Форма заяви про надання відомостей з 
Державного земельного кадастру у формі копій 
документів, що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру наведено у 
додатку 1 до Інформаційної картки 
адміністративної послуги.
Форма заяви про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягу з документа, 
що створюються під час ведення Державного 
земельного кадастру наведено у додатку 2 до 
Інформаційної картки адміністративної послуги. 
**до 31 грудня 2021 р.___________________________

А.
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Додаток 1
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі копій документів, 
що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру

(особа, уповноважена надавати відомості

з Державного земельного кадастру)

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

найменування юридичної особи)

(податковий иомер/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
П 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;

П 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

[у  ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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П довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (територі'і);
П викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
0  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);
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);
П 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 "1 іро оцінку 
земель”;

нотаріуса

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

Податковий номер / серія та номер паспорта 
ф ізичнбїосрб^^іка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття номера

Місце проживання фізичної особи / 
м ісцезпаходження 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

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інший об’єкт Державного земельного

Г7 ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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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
І і документ про оплату послуг за (у разі подання заяви уповноваженою особою
надання відомостей з Державного заявника);
земельного 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:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на адресу:___________________________
□ в іншій ____________________________________________

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

(У ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

102/0/13-21 від 03.12.2021



Додаток 2
До Інформаційної картки 
адміністративної послуги з надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витяіл' з локумсігга. 
що створюється під час в с д с ін ія  
Державного земельного кадастру

(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 перекомаїїия

відмовилася від прийняття номера)

(реквізи ги документа, іно П 0 С В ІЛ Ч \ ( осоо\.

яка звернулася із заявою

(назва документа, помер 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
П обмеження у використанні земель
□ земельну ділянку з:

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

П усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 
крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 
виникли після 1 січня 201.3 р.
П видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку новому власнику земельної ділянки

г у  ЛГ.РНаї ОКЛДАСТРУ у  СУМСІ:>К^ о б л а с т і

102/0/13-21 від 03.12.2021

IIІIII ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ



□ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
□ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану);
□ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;
0  витяг з документа Державного земельного кадастру;
П довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);
□ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 
цільового призначення (використання);
□ 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 
ф ізичноїрсрб^, яка через свої релігійні 
переконання від1Ї№)вилася 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 розтащування земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Дані про інщий об’єкт Державного земельного
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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
П документ про оплату послуг за (у разі подання заяви уповноваженою особою
надання відомостей з Державного заявника);
земельного кадастру; ! ' доручення власника (користувача) або

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

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 
прошу надати:
П у паперовій формі
П в електронній формі на адресу:___________________________
□ в іншій ф & рт._____________________________________________

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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ІНФ ОРМ АЦІЙНА КАРТКА АДМ ІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ з  ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ. ДОПУЩ ЕНОЇ ОРГАНОМ. ЩО ЗДІЙСНЮ Є ЙОГО ВЕДЕННЯ.
З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Відділ № і 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)

Ін ф о р м ац ія  про ц ен тр  н ад ан н я  адм ін істр ати вн о ї п ослуги

1. 2. 3.

№

Н ай м ен у в ан н я  ц ентру  
н ад ан н я  

ад м ін істр ати в н о ї п ослуги , в 
я к о м у

ЙДІИСНЮЄТЬСЯ
о б сл уговуван н я  суб’єкта  

зв ер н ен н я

М ісце зн аходж енн я, 
тел еф о н /ф ак с  (довідки), адреса 

ел ек тр о н н о ї п ош ти, веб -сай т  
Ц ен тру  н адан н я  

ад м ін істр ати вн и х  п ослуг

Ін ф о р м ац ія  щодо реж им у 
роботи  Ц ен тру  н адан н я  
адм ін істр ати вн и х  послуг

1.1.

Відділ «Центр 3 надання ' 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Білопільської м іської ради

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

(05443) 9-12-95; 
ЬіІооіИуа-спао®,ukr.net; 

Нио://Ьі1ооі11уа-тегіа.еоу.иа

П онеділок - Четвер: 8:00- 
17:15;

П 'ятниця: 8:00-16:00.

1.2.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 

М иколаївської селищ ної ради 
Білопільського району 

С умської області

41854, Сумська обл.. 
Сумський р-н, 

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

спар туко іа іука® ,ukr.net

П онеділок: 8 :1 5 -1 7 :1 5 ; 
Вівторок: 8:00-20:00; 

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

1.3.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Буринської м іської ради

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

вул.. Д.Бєдного, 6; 
(05454)2-22-07; 

спаоЬигуп.гасіа®,ukr.net; 
httD://burvn-miskrada. eov.ua

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

П’ятниця: 8:00-16:00; 
Субота: 8:00-13:30
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1.4.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кириківської селищ ної ради

428."і0. Сумська обл., 
О хтирський р-н, 

смт. Кириківка, вул. Ш ирока, 12; 
0955650026; 

ksr.57@,ukr.net

і

1
Понеділок; 8;00-І7;00; і 

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 селищ ної 
ради

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

смт. Велика П исарівка, 
вул. Незалежності, 9-А;

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

htto;//vDsr.aov.ua

Понеділок - П'ятниця: 
8:00 - 17:00.

1.6.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Глухівської міської ради

41400.Сумська обл.. 
Ш осткинський р-н., м. Глухів, 

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

Snap а1@,ukr.net; 
httD;//hlukhi v-rada. aov.ua/tsnac

Помсділок: 8:00 17:15; 
Вівторок: 8:00 - 17; 15; 
Середа; 8:00 -  20:00; 
Четвер: 8 :0 0 -1 7 :1 5 ; 

П 'ятниця-Субота: 8 :0 0 -  16:00.

4

1.7.

Центр надання 
адміністративних послуг 

Есманьської селищ ної ради

V к
ч.

4І400,С умська обл., 
Ш осткинський р-н, м. Глухів. 

вул. Києво-М осковська, 43; 
(05444)61-2-86; 

esman cnapfrtUikr.net;

П онеділок - Середа; 8 :0 0 -  
17:15;

Четвер; 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
П 'ятниця: 8:00 16:00,

1.8.
Центр надання 

адміністративних послуг 
Березівської сільської ради

41436, Сумська обл., 
Ш осткинський р-н.. с. Слоут, вул. 

Ш кільна, б. 16;
(05444) 3-13-37 

спао bereza otaffiukr.net 
https;//berezivska-grom ada.gov.ua/

Понеділок: 8:00 -  1 7; і 5; 
Вівторок; 8:00 -1 7 :1  5; 
('ереда: 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; 
спао konotOD®ukr.net; 

httn://rada.konotoD.ora/index.oho/ho 
m e/2014-12-25-08-14-09

П онеділок: 8:00 -  15:00; 
Вівторок: 8:00 -  19:00; 

Середа; 8:00 -  15:00; 
Четвер; 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 

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

1.10. виконавчого комітету
Д убов’язівської селищ ної 

ради

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

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

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

П о н ед іл о к -Ч етв ер : 8.00 • 
16.00;

П 'ятниця: 8:00-20:00

1.11.
Відділ-Центр надання 

адміністративних послуг 
П опівської сільської ради

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

вул. Миру, 1; 
0983877090 

popivkarada@ gm ail.com

П онеділок -  Середа: 8.00 • 
17.15;

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

1.12.

Центр надання 
адміністративних послуг 

К раснопільської селищ ної 
ради

42400, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

смт. Краснопілля, 
вул. М езенівська, 2; 

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

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

П онеділок -  Четвер: 8.00 ■ 
17.00;

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

Центр надання
1.13. адміні'5'тративних послуг

М иропільської сільської ради
Ч

42410, Сумська обл.. 
Сумський р-н., 

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

m iropilskasr@ ukr.net; 
https://m vropi І sca-gromada. gov, иа/ 

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

28-12-2017/

Понеділок -  Четвер: 8.00 ■ 
17.15;

П'ятниця: 8.00-16.00.

1.14.

Центр надання 
адміністративних послуг 

виконавчого комітету 
Кролевецької м іської ради

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

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

krolrada@ ukr.net; 
http://w ww .krolevets- 

m iskrada.gov.ua/index.php/tsentr- 
nadannva-adm in/389-tsnap

П онеділок: 8:00 -17:15; 
В івторок:8:00 -17:15; 
С ереда: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 

Л ебединської м іської ради

42200, Сумська область, 
Сумський р-н., 

м. Лебедин, вул. Тараса 
Ш евченка, 26; 

(05445) 2-19-26; 
lebedvn-adm in@ ukr.net: 

http://lebedvnrada.gov.ua

Понеділок: 8:00 -17:15 
В івторок:8:00 -20:00 
Середа: 8:00 - 17:15 
Четвер: 8 :0 0 - 17:15 

П 'ятниця:8:00 - 16:00: 
Субота: 8 :0 0 -  15:00
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1.16.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

Липоводолинської селищ ної 
ради

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

смт. Липова Долина, 
вул. П олтавська, 17; 

(05452) 099-524-74-69; 
спао.Idol (a),ukr.net; 

htto://ldol-2rom ada.aov.ua

Понеділок: 9:00 -16:00; 
В івторок:9:00 -16:30; 
Середа: 9:00 - 16:30; 
Четвер: 9:00 - 20:00; 

П ’ятниця: 9:00 - 16:00.

1.17.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
Синівської сільської ради

42533, Сумська обл., 
Роменський район, 

с. Синівка, 
вул. Миру, 1;

5-74-11; 
sunivka.cnao® ,ukr.net; 

htto://svnivska-erom ada.aov.ua

П онеділок: 8:00 -17:00; 
В івторок:8:00 -17:00; 
Середа: 8:00 - 20:00; 
Четвер: 8:00 - 17:00; 

П ’ятниця: 8:00 - 1 7:00.

1.18.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

В ільщ анської сільської ради

42127, Сумська обл., 
Роменський район, 

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

vilshcnao® ,ukr.net; 
httos://vi lshanska-grom ada.aov.ua

Понеділок - Четвер; 8:00 - 
17:15;

П ’ятниця: 8:00 - 16:00.

1.19.

■' надання
адмінГ&Гративних послуг 

Н едригайлівської селищ ної 
ради

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

ndr.cnao(a),sm. aov.ua; 
htto://nedrv2ai liv.nedr-rr.ora.ua/cnao/

П онеділок - Середа: 8:00 -  
17:15;

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

1.20.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Чупахівської селипдю ї ради

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

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

cnaD-chuoahfSukj-.net

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

1.21.
Центр надання 

адміністративних послуг 
О хтирської міської ради

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

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

htto://w w w .om  vk.sm .ua/content/secti 
оп/32/235/

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

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

Субота; 8:00 -  16:00.

1.22.

Відділ "Центр надання 
адміністративних послуг" 
апарату Чернеччинської 

сільської ради

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

Готеляка, 2;
(05446)4  18 08; 

chern-cnao®  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.

У правління «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету 
П утивльської м іської ради

41500, Сумська обл., 
К онотопський р-н., м. Путивль, 

вул. П ерш отравнева, 84; 
+380500337143; 

cnao-Dutivl®,ukr.net

Понеділок: 8:00 -  17:15; 
Вівторок: 8 :0 0 -  17:15; 
Середа: 8:00 -2 0 :0 0 ; 
Четвер: 8 :0 0 -1 7 :1 5 ; 

П 'ятниця: 8:00 -  16:00.

1.24.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг 

Н овослобідської сільської 
ради»

41530, Сумська обл.. 
Конотопський р-н, 

с. Нова Слобода, 
вул. П ерш отравнева, 3;

(05442) 5 45 20; 
спар nsloboda® ,ukr.net; 

httDs://novoslobidska- 
srom ada.20v.ua

П онеділок- 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(o),romnv-vk. ео V. ua; 

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

Понеділок: 8:00 -  17:00; 
Вівторок: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
Середа: 8 :0 0 -  17:00; 
Четвер: 8 :0 0 -1 7 :0 0 ; 

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

1.26.

Центр надання 
адміністративних послуг 

А ндріяш івської сільської ради 
Роменського району С умської 

області

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

(05448) 9-34-36; 
andrivush і vka.rs®,ukr.net; 

htto://andri vashivska-erom ada.aov.ua

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

П 'ятниця: 8 :0 0 -  16:00.

1.27.
Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Середино-Будської міської 

ради

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

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

sbudaeorsovet(2),email.com; 
https ://sbm iskrada.sov.ua

П онеділок- П 'ятниця: 8:00 - 
17:15.

1.28.

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Зноб- 
Н овгородської селищ ної ради

41022, Сумська область, 
Ш осткинський р-н, 

смт, Зноб-Н овгородськ 
вул. ЗО років Перемоги, 9; 

096 762 95 74;
04 3 9 1279(о),таі1. eov.ua; 

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

П онеділок: 8:00 - 16:15; 
В івторок: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 

С ереда:-П 'ятниця: 8 :0 0 - 16:15.

1.29.

Сектор «Територіальний 
підрозділ відділу «Центр 

надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету 
С тепанівської селищ ної ради»

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

srda.cnaD(®,sm.eov.ua; 
htto://sum v.sm.aov.ua/index.DhD/uk/ 

Drioriteti/reeional-kom itet

Понеділок-Середа: 9:00 -■ 
17:15;

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

1.30.

Управління Ц ентр надання 
адміністративних послуг у 
м. Суми Сумської м іської 

ради

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

cnaofi),sm r.eov.ua; 
httD://cnaD.aov.ua/

Понеділок, Середа: 8 :0 0 -  
17:15;

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

Субота: 8:00 -14:00.
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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 borom lva@ ukr.net; 
http://bilozirska.grom ada.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 м іської ради

42600, Сумська обл., 
Охтирський р-н, 

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

trost-cnap@ ukr.net; 
w ww .trostvanets-m iskrada.gov.ua

Понеділок-Вівторок: 8:00- 
17:15;

Середа: 8 :0 0 -2 0 :0 0 ; 
Четвер: 8 :0 0 -  17:15; 

П 'ятниця: 8 :0 0 -  16:00.

1.33.
Управління «Центр надання 

адміністративних послуг 
міста Ш остка»

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

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

shst.m r-cnap@ sm .gov.ua; 
http;//shostka- 

rada. gov, иа/ governm en t/departam ent 
s/centr nadannva adm n strativnih 

poslug m sta shostkal/

В івторок-Четвер; 9:00 -  16:00; 
П 'ятниця: 8 :3 0 -  15:30; 

Субота: 8 :3 0 -1 5 :3 0 .

1.34.
«Центр надання 

адміністративних послуг» 
Ямпільської селищ ної ради

41200, Сумстка обл., 
Ш осткинський р-н., смт. Ямпіль, 

бульвар Ю вілейний, 1;
(05456) 2-19-72; 

cnap.vm polrada@ ukr.net; 
http://grom ada.org.ua/grom ada/vam p 

ilsca

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

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

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

5. Акти Кабінету Міністрів 
України

Пункти 138, 139, 142, 144. 149 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 
р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

1
11
1

7.
Акти місцевих органів 
виконавчої влади/органів 
місцевого самоврядування

11

1

Умови отримання адміністративної послуги
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8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Виявлення фізичною або юридичною особою технічної 
помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша 
помилка) у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, 
викопіюванні з картографічних матеріалів Державного 
земельного кадастру

9.

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

1. Повідомлення про виявлення технічної помилки із 
викладенням суті виявлених помилок за формою, що 
додається*.
2. Документи, що містять зазначені у повідомленні технічні 
помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і 
містять правильну редакцію відповідних відомостей

10.

Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Повідомлення у паперовій формі разом із доданими до нього 
документами подається заінтересованою особою особисто або | 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення 
та повідомленням про вручення, а в електронній формі - , 
подається 3 використанням Єдиного державного вeбllopтaJly 
електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 
Держгеокадастру.
Повідомлення про виявлення помилки може бути надіслано 
також в електронній формі з Державного аграрного реєстру з 
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, у тому числі'через веб-сторінку Держгеокадастру.

11.
•ї,

Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

12. Строк надання 
адміністративної послуги

2 робочих дні 3 дня реєстрації відповідного повідомлення у 
Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській області або 
структурному підрозділі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області

13.
Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги

Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені 
в повідомленні про виявлення технічної помилки

14. Результат надання 
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 
Відмова у виправленні помилки

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 
(уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на 
адресу, вказану заявником у заяві,
У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника за
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бажанням заявника видається також у формі електронного 
документа засобами телекомунікаційного зв'язку.

16. Примітка
*Форма повідомлення про виявлення технічної помилки 
фізичною або юридичною особою наведено у додатку до 
Інформаційної картки адміністративної послуги

ГУ ЛКРЖІ'ЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
102/0/13-21 від 03,12.2021



Додаток
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги виправлення 
технічної помилки у відомостях з 
Державного земельного кадастру, 
допущеної органом, що здійснює його 
ведення, з видачею витягу

Державному кадастровому реєстратору

(Держ геокадастр або найменування його

територіального органу)

(прізвище, власне ім ’я, по батькові за (наявності) ф ізичної особи

найменування ю ридичної особи)

(податковий номер / серія та номер паспорта 
ф ізичної 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 ф ізичної особи ,

місцезнаходження ю ридичної особи)

(контактний телефон)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виявлення технічної помилки фізичною або 

юридичною особою

№ м.

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про 
виявлення технічної помилки, а саме

____________________________________________________________________________________ . у:
(суть виявленої помилки)
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€ витязі з Державного земельного кадастру про

(об’єкт Державного з земельного кадастру)

З (реєстраційний номер виданому 20__році;

€ довідці з Державного земельного кадастру (реєстраційний н ом ер_____ ), виданій
_________ 20__ році;

€ викопіюванні з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
Державного земельного кадастру (реєстраційний номер ______ ), виданому "___ "
_____________ 20__ році.

До заяви додаються:

€ документ, що містить технічні помилки;

€ документ, що підтверджує факт існування технічної помилки:

■ ________________________________________________________________________________________________ _9

€ документ, що підтверджує правильну редакцію зазначення відповідних відомостей.

Службова інформація

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

М.П. (за наявності)

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

реєстратора

Підпис Держагіного кадастрового 
реєстратора

Дата подання заяви 

М.П.

Створено за допомогою  програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
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