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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У
ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО ДО

НИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

ВІДДІЛОМ В ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У
МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Центр надання адміністративних послуг Олександрівської селищної ради
1 Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 
послуги

Миколаївська обл , м. Вознесенськ,

вул. Центральна, 27

2 Місцезнаходження Центру та 
віддалених робочих місць

56530 Миколаївська обл., смт Олександрівка,

вул. Генерала Подзігуна, буд. 208

56535, Миколаївська область Вознесенський район,

с Трикрати, майдан Незалежності, 54 

56540, Миколаївська область, Вознесенський район,

 с. Воронівка, вул. Миру, 28а

3 Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

Понеділок - п’ятниця з 08-00  до  17-00

Середа  з  08-00  до  17-00

Без перерви на обід
4 1. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 
веб-сайт Центра 

osr  -  mk  @ukr.net  

05132(9-61-47)

2. Суб’єкт надання 
адміністративної послуги

т.  (05134)  3-27-90, 4-33-05
voznesensk.mv.mk@land.gov.ua

5 Закони України Стаття 32 Закону України "Про Державний земельний 
кадастр".

6 Акти Кабінету Міністрів 
України

Пункти 104, 105 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року    
N 1051. Розпорядження Кабінету Міністрів України    
від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг»

7 Акти центральних органів 
виконавчої влади

-

8 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / органів 
місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги
9 Підстава для одержання 

адміністративної послуги
Заява про внесення відомостей про обмеження у 
використанні земель, встановлені законами та 
прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 
актами за формою, встановленою Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженим 

mailto:osr-mk@ukr.net


постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012
№1051. 

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

1. Заява про державну реєстрацію обмеження у 
використанні земель за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 17.10.2012 №1051;
2. Документація із землеустрою, яка згідно з пунктом 
102 Порідку ведення Державного земельного кадастру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 №1051 є підставою для 
внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про такі обмеження                                         
3. Електронний документ

11 Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для
отримання 
адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо адміністратору 
центра надання адміністративних послуг

12 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється на 
безоплатній основі

13 Строк надання 
адміністративної послуги

14 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання 
послуги

14 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Документи подані не в повному обсязі та/або не 
відповідають вимогам, встановленим законом                
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа         
3. Розташування об`єкта Державного земельного 
кадастру на території дії повноважень іншого 
Державного кадастрового реєстратора                             
4. Електронний документ не придатний для 
проведення його перевірки за допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного кадастру

15 Результат надання 
адміністративної послуги

Отримання витягу з Державного земельного кадастру 
на підтвердження внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про обмеження у використанні 
земель, встановленні законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими актами або 
повідомлення про відмову у наданні відомостей

16 Способи отримання 
відповіді (результату)

Безпосередньо; через уповноважену особу; 
надсилається рекомендованим листом

17 Примітка -


