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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ВИДАЧА РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННІ! ТА НАДАННЯ В 

ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ (ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМ ЦІВ)

(назва адміністративної послуги)

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

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Н айменування центру 

надання адм іністративної 
послуги, в яком у здійсню ється 

обслуговування суб ’єкта 
звернення

1.
М ісцезнаходження центру 
надання адміністративної 

послуги

2.
Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пош ти та  веб-сайт 

центру надання адм іністративної 
послуги

Центр надання адміністративних послуг у 
Кіровоградському районі
м. Кропивницький. вул. Д арвіна. 25. 
тел. 56-34-64
e-mail: cnaD ^k irrd a.k r-adm in .eov .ua

Центр надання адміністративних послуг у м. 
Кіровограді
м. Кропивницький, вул. В елика П ерспективна, 41 
(будинок К іровоградської м іської ради) 
тел. (0522) 22-86-39

3. Інформ ація щ одо режим у 
роботи центру надання 
адм ін істративної послуги

Відповідно до графіку роботи центрів надання 
адміністративних послуг

Г ормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони У країни Статті 122, 123, 124 Зем ельного кодексу У країни
5. Акти К абінету М іністрів 

У країни
-

6. А кти центральних органів 
виконавчої влади

—

7. Акти м ісцевих органів 
виконавчої влад и /орган ів  
м ісцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги
8. П ідстава для  одерж ання 

адм ін істративної послуги
Заява

9. Вичерпний перелік  
докум ентів, необхідних для 
отрим ання адміністративної 
послуги, а  також  вимоги до 
них

Заява
Документація із зем леустрою  
П озитивний висновок держ авної експертизи 

зем левпорядної доку м ентації (у разі необхідності її 
проведення згідно із законом)

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

Подається до центру надання адміністративних 
послуг особисто заявником  (уповноваж еною  
особою  заявника), направлення пош тою

11. П латність (безоплатність) 
надання адм іністративної 
послуги

Безоплатно

12. Строк надання Протягом 14 календарних днів з дня одержання заяви таокгуїагтпу у Кірпипфадсьий області— --------------------------------------------------------------------------------
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13. П ерелік  підстав д ля  відмови 
у наданні адміністративної 
послуги

Н евідповідність проекту  зем леустрою  щ одо 
відведення зем ельної д ілянки  вим огам законів та 
прийнятих відповідно до них норм ативно-правових 
актів

14. Результат надання 
адм іністративної послуги

Ріш ення щ одо передачі зем ельної ділянки 
сільськогосподарського призначення держ авної 
власності або відм ова у його наданні

15. Способи отрим ання 
відповіді (результату)

Видається центром  надання адмін істративних 
послуг заявнику (уповноваж еній особі заявника), 
надсилається пош тою  на адресу, вказану заявником  
у заяві

16. П рим ітка

ГУ Держгеокедестру у Кфовоірадсьнй області
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