
 

 

 

 
 
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
22 вересня 2021 року                № 326 
 
 
Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, які 
надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області 

 
З метою забезпечення надання адміністративних послуг, створення зручних 

та доступних умов для отримання необхідних громадянам та суб'єктам 
господарювання адміністративних послуг, якості їх надання, відповідно до Закону 
України «Про адміністративні послуги», виконавчий комітет Гірської сільської 
ради, - 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг за кодом 10 
«Послуги Держгеокадастру» згідно Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 
комітету Гірської сільської  ради», який затверджено рішенням Гірської сільської 
ради № 438-15-VIII від 17.06.2021 (Додаток № 1 - Додаток № 3). 

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 
Гірської сільської ради. 
   
 
Сільський голова                                                                      Роман ДМИТРІВ            
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
                              Додаток № 1 
                                                                               до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                Гірської сільської ради 
                                                                                від 22.09.2021 № 326 
                                                                                     

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР № 10-01 
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У 

ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ  

(назва адміністративної послуги) 
Відділ  «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету 

Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження ЦНАП 08324, Київська область, 
Бориспільський район, с. Гора, 

вул. Центральна, 5  
2. Інформація щодо режиму роботи 

ЦНАП 
Прийом та видача документів 
здійснюється відповідно до робочого 
графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок-четверг з 8-30 до 17-00 
п’ятницяз 8-30 до 15-45 
без перерви на обід. 

 
3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 
ЦНАП 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

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

5. Акти Кабінету Міністрів 
України 

Постанова Кабінет Міністрів України 
від 17.10.2012 № 1051 «Про 
затвердження Порядку ведення 
Державного земельного кадастру»; 
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  

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; 
2.копія паспорта громадянина України 
та картки платника податків  
(ідентифікаційний код); 
3. документ, що підтверджує оплату 
послуг з надання витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку 
4.у разі подання заяви представником 
особи додатково подаються: документ, 
що посвідчує особу представника; 
документ, що підтверджує 
повноваження особи, як представника; 
згода особи на збір та обробку 
персональних даних. 
 

При подачі документів 
пред’являються їх оригінали. 

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги 

Документи подаються особисто 
суб’єктом звернення або його 

представником (законним 
представником). 

Адміністратор перевіряє документи, 
що посвідчують особу заявника та 

реєструє заяву і документи. 



 

 

 
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 38 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

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

платну адміністративну послугу 

Розмір плати за надання послуги – 0,05 
розміру прожиткового мінімуму  для  
працездатних   осіб, встановленого   
законом   на 1 січня календарного 
року, в якому надається відповідна 
адміністративна послуга. 

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати 

-//- 

12. Строк надання адміністративної 
послуги 

1 робочий день 

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги 

1. У Державному земельному кадастрі 
відсутні запитувані відомості 
2. Із заявою про надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 
звернулася неналежна особа (право на 
отримання витягу з Державного 
земельного кадастру про 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 та/або межами їх 
режимоутворюючих об'єктів (за 
наявності таких об'єктів); особам, в 
інтересах яких встановлено 
обмеження, або уповноваженам 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) та/або не 
відповідають вимогам, встановленим 
законом (заява не відповідає 
встановленій формі) 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку або 
повідомлення про відмову у наданні 
відомостей з Державного земельного 
кадастру 

15. Способи отримання відповіді 
(результату) 

Результат надання адміністративної 
послуги видається особисто суб’єкту 
звернення (його представнику) або 
надсилається суб’єкту звернення 
поштою (рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення) 

16. Примітка -//- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Додаток № 2  
                                                                                до рішення Виконавчого комітету  
                                                                                Гірської сільської ради 
                                                                                від 22.09.2021 № 326     

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР № 10-02 
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО  
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО  

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ  

(назва адміністративної послуги) 
Управління Держгеокадастру Бориспільського району 

 в Київській області  
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження ЦНАП 08324, Київська область, 
Бориспільський район, с.Гора, вул. 

Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП 

Прийом та видача документів 
здійснюється відповідно до робочого 
графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок-четверг з 8-30 до 17-00 
п’ятницяз 8-30 до 15-45 
без перерви на обід. 

 
3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 
веб-сайт ЦНАП 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної 
послуги 

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

5. Акти Кабінету Міністрів 
України 

Постанова Кабінет Міністрів України 
від 17.10.2012 № 1051 «Про 
затвердження Порядку ведення 
Державного земельного кадастру»; 
Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2014 р. 
№ 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг» 

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади 

-//- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 
місцевого самоврядування 

-//- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява про надання відомостей з  
Державного земельного кадастру 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до них 

1.Заява про надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 
за формою, встановленою Порядком 
ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2012 р. № 1051; 
2.копія паспорта громадянина України 
та картки платника податків  
(ідентифікаційний код); 
3. документ, що підтверджує оплату 
послуг з надання витягу з Державного 
земельного кадастру про землі в межах 
території адміністративно-
територіальних одиниць 
4.у разі подання заяви представником 
особи додатково подаються: документ, 
що посвідчує особу представника; 
документ, що підтверджує 
повноваження особи, як представника; 



 

 

згода особи на збір та обробку 
персональних даних. 
 

При подачі документів 
пред’являються їх оригінали. 

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

послуги 

Документи подаються особисто 
суб’єктом звернення або його 

представником (законним 
представником). 

Адміністратор перевіряє документи, 
що посвідчують особу заявника та 

реєструє заяву і документи. 
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 38 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. 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-//- 

12. Строк надання 
адміністративної послуги 

Протягом 10 робочих днів  

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. У Державному земельному кадастрі 
відсутні запитувані відомості. 
2. Із заявою про надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 
звернулася неналежна особа (право на 
отримання витягу з Державного 
земельного кадастру про 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 та/або межами їх 
режимоутворюючих об'єктів (за 
наявності таких об'єктів); особам, в 
інтересах яких встановлено 
обмеження, або уповноваженам 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) 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) 

Результат надання адміністративної 
послуги видається особисто суб’єкту 
звернення (його представнику) або 
надсилається суб’єкту звернення 
поштою (рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення) 

16. Примітка -//- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Додаток № 3   
                                                                                до рішення Виконавчого комітету  
                                                                                Гірської сільської ради 
                                                                                від 22.09.2021 № 326     

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР № 10-03 
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У 

ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО 
ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ  

(назва адміністративної послуги) 
Управління Держгеокадастру Бориспільського району 

 в Київській області  
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження ЦНАП 08342, Київська область, 
Бориспільський район, с. Гора, 
вул.  Центральна, 5  



 

 

2. Інформація щодо режиму роботи 
ЦНАП 

Прийом та видача документів 
здійснюється відповідно до робочого 
графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок-четверг з 8-30 до 17-00 
п’ятницяз 8-30 до 15-45 
без перерви на обід. 
 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 

ЦНАП 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

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

5. Акти Кабінету Міністрів 
України 

Постанова Кабінет Міністрів України 
від 17.10.2012 № 1051 «Про 
затвердження Порядку ведення 
Державного земельного кадастру»; 
Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2014 р. 
№ 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри 
надання адміністративних послуг» 

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади 

-//- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів місцевого 

самоврядування 

-//- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява про надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них 

1.Заява про надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 
за формою, встановленою Порядком 
ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2012 р. № 1051; 
2.копія паспорта громадянина України 
та картки платника податків  
(ідентифікаційний код); 



 

 

3. документ, що підтверджує оплату 
послуг з надання витягу з Державного 
земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель; 
4.у разі подання заяви представником 
особи додатково подаються: документ, 
що посвідчує особу представника; 
документ, що підтверджує 
повноваження особи, як представника; 
згода особи на збір та обробку 
персональних даних. 
 

При подачі документів 
пред’являються їх оригінали 

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги 

Документи подаються особисто 
суб’єктом звернення або його 

представником (законним 
представником). 

Адміністратор перевіряє документи, 
що посвідчують особу заявника та 

реєструє заяву і документи. 
 

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 38 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

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

платну адміністративну послугу 

Розмір плати за надання послуги – 
0,055 розміру прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, встановленого 
законом на 1 січня календарного року, 
в якому надається відповідна 
адміністративна послуга 

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати 

-//- 

12. Строк надання адміністративної 
послуги 

Протягом 10 робочих днів  

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги 

1. У Державному земельному кадастрі 
відсутні запитувані відомості 
2. Із заявою про надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 
звернулася неналежна особа (право на 



 

 

отримання витягу з Державного 
земельного кадастру про 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 та/або межами їх 
режимоутворюючих об'єктів (за 
наявності таких об'єктів); особам, в 
інтересах яких встановлено 
обмеження, або уповноваженам 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) та/або не 
відповідають вимогам, 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. 
 

16. Примітка -//- 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


