
IнФормАцIйнА кАрткА АдмIнIстрАтивноI послуги
ндддння вtдомоствй з дврждвного звмвльного кдддстру

ного зЕм
мос,I,ями. внЕсЕними

вини ип Iчня
(назва ммiнiстративноТ послуги)

Головне управлiння ДержгеокадастDу у м. Киевi
(наiiменуваl]ня оуб'скта надання послуги)

lнформаuiя про центр надаllllя адмiнiстrrа,гивних послyг
l Найменування центру надання

адмiнiстративноI послуги, в якому
здiйсн юсться обслуговуван ня

суб'скта
звеDнення

мiсце знаходження,
телефон/фа кс (ловiлки),

адреса електронноТ пошти
центру надання

адмit,l icTpaTиBHl.ix послчг

lнформаuiя щодо режиму
роботи центру надання

алмiнiстративних послуг

1.1

.Щепартамент (Це нтр) надан ня
алмiнiстративних послуг виконавчого

органу КиТвськоТ MicbKoT рали
(КиТвськоТ м icbKoT лержавноТ

алмiнiстраuii)

0208l, м. КиТв,
вул. ,Щнiпровська
набережна, l9 б

тел. довiдки
(044) 202-60-38
(044) 202-60-39

e-mail: unap@kievcity.gov.ua

Понедiлок - Четвер -
09.00-20.00;

П'ятниця - 09.00- l6.45;
Субота - 09.00- l8.00.

1.2.

Управлiння (Цент) надання
алм iнiстративних послуг ГолосiТвськоТ

районноТ в MicTi Кисвi лержавноТ
алмiнiстрачiТ

03039, м. КиТв,
прос пект ГолосiТвськи й,42

тел. довiдки
(044) 28l_б6_66
(044) 28 l -66-64

e-mail:
cnap.solos@kmda. цоч.ча

Понедiлок - Четвер -
09.00-20.00;

П'ятниця - 09.00- l6.45
Субота-09.00-18.00.

1.3.

Управл i ння (I_{eHTp) надання
алм iнiстративних послуг ЩарничькоТ

районноТ в MicTi Кисвi лержавноТ
алмiнiстрачiТ

02068, м. КиТв,
вул. С. Олiйника,2l

тел. довiдки
(044) 565-00-1 l

e-mail:
dаrп cnap@kmda,gov.ua

Понедiлок - Четвер
09.00-20.00;

П'ятниця - 09.00- 16.45
Субота - 09.00- 18.00.

1.4.

Управлiння (Цент) надання
алмiнiстративних послуг,ЩеснянськоТ

районноi в MicTi Киевi лержавноТ
алмiнiстрачiI

02225, м. КиТв,
проспект Маяковського, 29

тел. довiдки
(044) 546_99-00
(044) 548_29-0l

e-mail:
cnap_desnrda@kmda. gov. ua

Фiлiя
02l66, м. Киiв

проспект Лiсовий, 39-а
(044) 5 l 8_04_76
(044) 5 l 8_04_79

e-mail:
cnap dеsпrdа@kmdа.sоч.uа

Понедiлок - Четвер
09.00-20.00;

П'ятниця - 09.00- 16.45
Субота - 09.00- l8.00.

1.5.

Управлi ння (Щентр) надання
алм iнiстративних послуг .Щн iпровськоТ

районноТ в MicTi Кисвi лержавноТ
алмiнiстрачiТ

02l60, м. КиТв,
XapKiBcbKe шосе, l8

тел. довiдки
(044) з66_86-0 l
(044) з66-86-02

e-mail: спар l l @kmda.g,ov.ua

Понедiлок - Че,гвер
09.00-20,00;

П'ятниця - 09.00- l6.45;
Субота - 09.00-18.00.

1.6.

Управлiння (I_{eHTp) надання
алмiнiстративних послуг ОболонськоТ

районноТ в MicTi Кисвi лержавноi
алмiнiстрачiТ

04205, м. КиТв,
вул. Маршала Тимошенка, lб

тел. довiдки
(044) 426-56-65
(044) 426_85-55

e-maiI:
оЬо l оп сепtrе(ОоЬо lonrda. gоч. uа

Понедiлок -'Четвер -
09.00-20.00;

П'ятниця - 09.00- l6.45
Субота - 09.00- l8.00.

1.7.

Управлiння (I_{eHTp) надання
алм i нiстративних послуг ПечерськоТ

районноТ в MicTi Кисвi лержавноТ
алмiнiстрачiТ

0l0l0, м. КиТв,
вул. М ихайла Омеляновича-

Павленка, l5
тел. довiдки

(044) 280_4 1 _97

e-mail : спар@ресhrdа.gоч.uа

Понедiлок - Четвер
09.00-20.00;

П'ятниця - 09.00- l6.45
Субота - 09.00- l8.00.



1.8.

Управлi ння (Щентр) надання
алм iнiстративних послуг ПодiльськоТ

районноТ в MicTi Кисвi лержавноТ
алмiнiстрачiТ

0407l, м. КиТв,
вул. Костянтинiвська, 9/6

тел. довiдки
(044) 425-42-44
(044) 482_55_4 l

e-maiI:
cnap_podi lrda@kmda.gov. ua

Фiлiя
04l23, м. КиТв,

вул. Червонопiльська, l4ll 4
тел. довiдки

(044) 366-64_80
(044) 366-64_8l

e-mail:
cnap podilrda@kmda.gov.ua

Понедiлок - Четвер
09.00-20.00;

П'ятниця - 09.00-1 6.45;
Субота - 09.00- l8.00.

1.9.

Управлiння (Центр) надання
алмi нiстративних послуг

СвятошинськоТ районноТ в MicTi Кисвi
державноТ алм iH iстрачiI

03 l l5, м. КиТв,
проспект Перемоги,97

тел. довiдки
(044) 424-01-08
(044) 424- l 5_98

e-mail:
cnapsrda@kievcity. gov. ua

Понедiлок - Четвер -
09.00-20,00;

П'ятниця - 09.00- |6.45;
Субота - 09.00- l8.00.

1.10.

Управлiння (Цент) надання
алм iнiстративних послуг

Солом'янськоТ районноТ в MicTi Кисвi
лержавноТ алм i н icTpauiT

0з020, м. КиТв,
проспект Повiтрофлотський,

4l
тел. довiдки

(044) 207_09-68
e-mail: cnap@soIor.gov.ua

Фiлiя
03087, м. КиТв,

бульв. Чоколiвський, 40
тел. довiдки

(044) 207-з9-40
e-mai l ; спар@sоlоr.gоч. uа

Понедiлок - Четвер -
09.00_20.00;

П'ятниця - 09.00- l6.45;
Субота - 09.00- l8.00.

1,1l

t

Управл iння (Центр) надання
алм i нiстративн их послуг

ШевченкiвськоТ районноТ в MicTi Кисвi
лержавноТ алм i HicTpauiT

0l030. м. КиТв,
бульв. Тараса Шевченка, 2614

тел. довiдки
(044) 2з4-92-62

e-mail:
cnap@shev.kmda. gov.ua

Фiлiя
0l030, м. КиТв,

вул. Боглана Хмельницького,
24

тел. довiдки
(044) 278-7 l -60
(044) 298-09-00

e-mail : cnap@shev.kmda. gоч.ца

Понедiлок - Четвер -
09.00-20.00;

П'ятниця - 09.00- l6.45;
Субота - 09.00- l8.00.

IlopltaTttBlli ilKTIt, якlINllt ре1,;lа}Iентyсться 1lалаttняt aдtlliHicTJraTtlBHoT tl()c. lтI lI

2. l Закони УкраТни Стаття 38 Закону УкраТни кПро [ержавний земельний кадастр>

Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Пункти |66, l6'7, l67l, l68, l7l, l'7'7| Порялку ведення

,Щержавного земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня 20l.2 р. }Ф l05 l

Розпорялження Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб травня
20l4 р, Nэ 523-р к.Щеякi питання надання алмiнiстративних
послуг органiв виконавчоТ влади через центри надання
адм iнiстративних послуг))

4. Акти чентральних органiв виконавчоТ
влади

5. Акти мiсцевих органiв виконавчоТ
влали/органiв м iсцевого

самоврядування

YrloBlt Ol,plI}!:t н ня :r:trtill ic,l,paтll Btloi llocJIуI-Il



6. Пiдстава дJIя одержання
алм iH iстративноТ послуги

Заява про надання вiдомостей з ,Щержавного земельного
кадастру

1. Вичерпний перел iK локументiв,
необхiдних для отримання

алмiнiстративноТ послуги, а також
вимоги до них

l.Заява про надання вiдомостей з Державного земельного
кадастру за формою, встановленою Порядком ведення
.Щ,ержавного земельного кадастру, затвердженим постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l7 жовтня 2012 р. Nlr l05 l
(форма заяви додасться)*
2.,щокумент, що пiдтверджу€ оплату послуг з надання витягу з
.Щержавного земельного кадастру про земельну лiлянку (або
iнформачiя (реквiзити платежу) про сплату збору (внесення
плати) в буль-якiй формi, наданi суб'сктом звернення **).

3. !'окумент, який пiлтверлжуе повноваження дiяти вiд iMeHi
заявника (у разi подання заяви уповноваженою заявником
особою)

8.

t

Порялок та спосiб подання документiв,
необхiдних для отримання
алм i нiстративноТ послуги

Заява про надання вiдомостей з .Щержавного земельного
кадастру у паперовiй формi з доданими документами пода€ться
заявником або уповноваженою ним особою особисто або
надсиласться рекомендованим листом з описом вкладення та
повiдомленням про вручення або в електроннiй формi
надсиласться через Публiчну кадастрову карту або Сдиний
лержавний портчul алмiнiстративних послуг. у тому числi через
iнтегровану з ним iнформачiйну систему !ержгеокаластру.
представлену у формi Iнтернет-сторiнки.
У разi подання заяви органом державноТ влади, органом
мiсцевого самоврядування у заявi зазначаються пiдстави
надання вiдповiдноТ iнформашiТ з посиланням на норму закону,
яка перелбачае право вiдповiдного органу запитувати таку
iнформачiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з якою виникла
потреба в отриманнi iнформашiТ. Така заява розглядасться у
позачерговому порядку.

9. Платнiсть (безоплатнiсть) надання
а.амiнiстративноТ послуги

Послуга платна (у випалку звернення органiв виконавчоТ влади
та органiв мiсцевого самоврядування - безоплатна)

У разi пlаmносmi:

9.1 Нормативно-правовi акти, на пiдставi
яких стягу€ться плата

Стаття 4l Закону УкраТни <Про Щержавний земельний кадастр>

9.2 Розмiр та порядок внесення плати
(алм iнiстративного збору) за платну

алм i н iстративну послугу

Розмiр плати за надання послуги - 0,05 розмiру прожиткового
MiHiMyMy для працездатних осiб, встановленого законом на l

сiчня кlцендарного року, в якому нада€ться вiдlrовiлна
алм i нiстративна послуга
Оплата послуги здiйснюеться шляхом попереднього

перерахування коштiв через банки таlабо вiддiлення поштового
зв'язку; пiдтверлженням оплати послуги с платiжне доручення
або квитанцiя з вiдмiткою банку чи вiддiлення поштового
зв'язку (або iнформачiя (реквiзити платежу) про сплату збору
(внесення плати) в буль-якiй формi, наданi суб'сктом звернення
**)

Оплата послуг здiйсню€ться з урахуванням вимог Закону
УкраТни <Про платiжнi системи та переказ коштiв в YKpaTHi>.
У разi подання заяви в електроннiй формi оплата послуг за

надання вiдомостей з Щержавного земельного кадастру
здiйснюсться iз застосуванням електронних платiжних засобiв
вiдповiдно до Закону УкраТни <Про платiжнi системи та переказ
коштiв в YKpaTHi>.

9.3. Розрахунковий рахунок для внесення
плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати нада€ться центром
надання алмiнiстративних послуг, який надас адмiнiстративну
послугу

l0. Строк надання алмi нiстративноТ
послуги

В день peccTpauiT вiдповiдноТ заяви у Головному управлiннi
Щержгеокадастру у м. Киевi.
У разi подання заяви в електроннiй формi через Публiчну
кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру про
земельну лiлянку у формi електронного документа або
мотивована вiдмова в наданнi такого документа видаються в

режимi реrIльного часу за допомогою програмного забезпечення
!,ержавного земел ьного кадастру.

ll Перелiк пiдстав для вiдмови у наданнi
алм iнiстративноТ послуги

l. У [ержавному земельному кадастрi вiлсутнi запитуванi
вiдомостi
2. lз заявою про надання вiдомостей з !,ержавного земельного



I
кадастру звернулася ненiшежна особа (право на отримання
витягу з Державного земельного кадастру про земельну дiлянку
надано органам державнот влади, органам мiсцевого
самоврядування для здiйснення свотх повноважень, визначених
законом; фiзичним та юридичним особам, за умови Тх

iлентифiкачiТ з використанням квалiфiкованого електронного
пiлпису чи iншого альтернативного засобу iлентифiкачiТ особи).
3. !,окументи поданi не в повному обсязi (вiлсутнiсть
документа, що пiлтверлжус повноваження дiяти вiл'iMeHi
заявника, вiлсутнiсть документа, що пiлтверлжу€ оплату послуг
з надання витягу (або iнформачiТ (реквiзитiв платежу)**) та./або
не вiдповiдають вимогам, встановленим законом (заява не
вiдповiдае встановленiй форм i)

l2. Резул ьтат надання адм i н iстративноТ
послуги

Витяг з,Щержавного земельного кадастру про земельну лiлянку
з yciMa вiдомостями, внесеними до ПоземельноТ книги. KpiM
вiдомостей про речовi права на земельну лiлянку, що виникли
пiсля l сiчня 20l3 р. або повiломлення про вiлмову у наланнi
вiдомостей з Щержавного земельного кадастру

lJ. Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Видасться центром надання алмiнiстративних послуг заявнику
(уповноваженiй особi заявника), або надсила€ться поштою на
адресу. вказану заявником у заявi.
У разi подання заяви в електроннiй формi за власним
квалiфiкованим електронним пiдписом (печаткою) заявника
вiдомостi з Щержавного земельного кадастру про земельну
лiлянку або мотивована вiдмова у наланнi таких вiдомостей за
бажанням заявника видаються також у формi електронного
докуме нта тех н iч ним и засобам и теле KoMyHi кацi й.

l4. Примiтка *Форма заяви про надання вiдомостей з !,ержавного земельного
кадастру наведена у додатку ло iнформачiйноТ картки
адм i нiстративноТ послуги
**до 3 l грудня 202l Р.


