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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 
   

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ НЕ З ВИНИ ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

 Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг) 

 виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 
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1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 

77170, пр.Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, вул. 

Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  

Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
  

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
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78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів, І 

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський 

район,      Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
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Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський район, 

Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський район, 

Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

 Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   
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78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 
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78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, 

Яремчанської міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-

Франківська область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 
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область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, 

Надвірнянський район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, 

Поляницька сільська рада, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область          

                                 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів, Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський район, 

Івано-Франківська область  

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, 

Верховинський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  
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2. Інформація щодо режиму роботи центру 

надання адміністративної послуги  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок             08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця            08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок          08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   
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Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок            08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок         09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер               15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   
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Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                 14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок             09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок             08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 
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Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок             08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця               08:00-15:00 

Субота                   Вихідний день 
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Неділя                   Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок               9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок          08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          8:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             8:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                8:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                8:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            8:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                8:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 
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Понеділок            8:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               8:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  8:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  8:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             8:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок          08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок            08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа               08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер               08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця          08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа              08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер              08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця          08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок            08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
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Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок        08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок           08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа              08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер              08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця         08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота             08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок       08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок          08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа             08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер             08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця         08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 
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Неділя            Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа            08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер            08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця        08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота           Вихідний день 

Неділя           Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
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Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
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КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                    08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок          09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок            09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа               09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер               09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця           09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота               Вихідний день  

Неділя                Вихідний день 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net        

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
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Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, 

cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
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Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
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Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
mailto:regsn@ukr.net
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Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: https: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 

mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
mailto:yablunivcnap2021@
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Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 
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, 146, 148, 150, 152, 153, 155 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 

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 або у документах, на 

підставі яких внесені відомості до Державного земельного 

кадастру, яка допущена не з вини органу, що здійснює 

ведення Державного земельного кадастру або отримання 

від Державного кадастрового реєстратора повідомлення про 

необхідність виправлення технічних помилок у документах, 

що стали підставою для внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру, у яких фізичною або 

юридичною особою виявлено помилку, за формою, що 

додається* 

Виявлення фізичною або юридичною особою у 

документації із землеустрою та оцінки земель помилки 

щодо визначення характеристик об’єктів Державного 

земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням 

(зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між 

mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, 

допущеної у відомостях Державного земельного кадастру 

(в тому числі під час або після перенесення інформації про 

земельні ділянки з державного реєстру земель та 

відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти 

Державного земельного кадастру, що містяться в 

документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої 

та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду 

документації із землеустрою) або отримання від 

Державного кадастрового реєстратора повідомлення про 

виявлення органом, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру, у документації із землеустрою/ оцінки 

земель помилки, допущеної у його відомостях, за формою, 

що додається** 

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява про виправлення технічних помилок, допущених 

під час ведення Державного земельного кадастру за 

формою, що додається*** 

2. Документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до 

Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, 

що містять технічні помилки   

3. Документи з виправленими технічними помилками (в 

електронній та паперовій формі), які є підставою для 

виправлення відповідних технічних помилок у Державному 

земельному кадастрі  

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення 

технічних помилок у Державному земельному кадастрі, 

(або інформація (реквізити платежу) про сплату збору 

(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 

звернення)  

або 

1. Заява про внесення виправлених відомостей до 

Державного земельного кадастру за формою, що 

додається**** 

2. Документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені 

в повідомленні помилки, допущені у відомостях 

Державного земельного кадастру внаслідок помилки в 

документації із землеустрою та оцінки земель (у разі 

наявності таких документів) 

3. Погоджена документація із землеустрою та оцінки 

земель із виправленими відомостями, яка є підставою для 

виправлення відповідних помилок у Державному 

земельному кадастрі; 

4. Документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до 

Державного земельного кадастру виправлених відомостей у 

документації із землеустрою та оцінки земель (крім 

випадків внесення відомостей про обмеження у 

використанні земель, безпосередньо встановлені законами 

або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 

актами, містобудівною документацією) 

Документація із землеустрою, технічна документація з 

оцінки земель в електронній формі засвідчуються шляхом 

накладення електронного підпису сертифікованого 

інженера-землевпорядника, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з 

використанням кваліфікованої електронної позначки часу 

10. Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Заява разом з документами надсилається в електронній 

формі засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи 

іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації 

особи з використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 
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Держгеокадастру 

Подання заяви про внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру разом із документацією із 

землеустрою чи документацією із оцінки земель 

здійснюється розробником такої документації, якщо інше 

не встановлено договором на виконання робіт із 

землеустрою чи оцінки земель 

11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Послуга платна 

 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 – 0,01 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” 

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 2 робочих дні з дня реєстрації відповідної заяви у 

відповідному Відділі Управління надання адміністративних 

послуг  Головного управління  Держгеокадастру в Івано-

Франківській області 

13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Не виправлення технічних помилок у документах, що стали 

підставою для внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру, у документації із землеустрою та 

оцінки земель, та виправлення яких має передувати 

виправленню відповідних відомостей у Державному 

земельному кадастрі  

Невідповідність поданих документів вимогам законодавчих 

та інших нормативно-правових актів 

Невнесення плати або внесення її не в повному обсязі 

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) 

Надсилається заявникові в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку або з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 

через веб-сторінку Держгеокадастру, або видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника) центром надання 

адміністративних послуг 

16. Примітка *Форма повідомлення про необхідність виправлення 

технічних помилок у документах, що стали підставою для 
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внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у 

яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку 

наведено у додатку 1 до Інформаційної картки 

адміністративної послуги 

**Форма повідомлення про виявлення органом, що 

здійснює ведення Державного земельного кадастру, у 

документації із землеустрою/оцінки земель помилки, 

допущеної у його відомостях наведено у додатку 2 до 

Інформаційної картки адміністративної послуги 

***Форма заяви про виправлення технічних помилок, 

допущених під час ведення Державного земельного 

кадастру наведено у додатку 3 до Інформаційної картки 

адміністративної послуги 

****Форма заяви про внесення виправлених відомостей до 

Державного земельного кадастру наведено у додатку 4 до 

Інформаційної картки адміністративної послуги 
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Додаток 1  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги з виправлення технічної помилки у 

відомостях Державного земельного 

кадастру не з вини органу, що здійснює 

його ведення 

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

особи / найменування юридичної особи)  
________________________________________  

(місце проживання фізичної  
________________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної особи) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про необхідність виправлення технічних помилок у 

документах, що стали підставою для внесення відомостей 

до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або 

юридичною особою виявлено помилку 

№ _____________ м. ____________________ 

Державним кадастровим реєстратором 
_________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування 

______________________________________________________________________________  
його територіального органу) 

розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною 

особою від «___» ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ 

разом з доданими до нього документами та встановлено, що відомості Державного 

земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали 

підставою для їх внесення, але у 

___________________________________________________________________________  
(назва документів, які стали підставою для внесення відомостей  

___________________________________________________________________________  
Державного земельного кадастру) 

виявлено технічну помилку, а саме 

___________________________________________________________________________  
(суть виявлених помилок)  

________________________________________________________________________________ ______ 
Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про 

необхідність виправлення зазначених технічних помилок у документах, що стали підставою 

для внесення відомостей до Державного земельного кадастру. 

Державний кадастровий реєстратор 
____________  

(підпис) 
_______________________ 

(ініціали/ініціал та прізвище) 

М.П. 

«___» ____________ 20__ р. 
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Додаток 2  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги з виправлення технічної помилки у 

відомостях Державного земельного 

кадастру не з вини органу, що здійснює 

його ведення 

 

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

особи / найменування юридичної особи) 
________________________________________ 

(місце проживання фізичної 
________________________________________ 

особи / місцезнаходження юридичної особи) 
________________________________________ 

(контактний телефон) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виявлення органом, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру, у документації із землеустрою / 

оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях 

№ _____________ м. ____________________ 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про 

виявлення у 

____________________________________________________________________________ 
(документація із землеустрою / оцінки земель) 

помилки, а саме ________________________________________________________, 
(суть помилки) 

допущеної у _________________________________________________________________ 
(відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку) 

____________________________________________________________________________, 
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку) 

для виправлення якої ________________________________________________________. 
(шляхи виправлення помилки) 

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено 

помилку: 

Дані про земельну ділянку   
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Місце розташування 

земельної ділянки 

  

Кадастровий номер земельної 

ділянки (за наявності) 

  

Дані про інший об'єкт 

Державного земельного 

кадастру, у відомостях 

стосовно якого виявлено 

помилку 

  

___________________________________________________________________________ 
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) 

Державний кадастровий реєстратор ____________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали/ініціал та прізвище) 

М.П. 

«___» ____________ 20__ р. 

__________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. 
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Додаток 3  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги з виправлення технічної помилки у 

відомостях Державного земельного 

кадастру не з вини органу, що здійснює 

його ведення 

 

Державному кадастровому реєстратору 

________________________________________ 
(Держгеокадастр або найменування його 

________________________________________ 
територіального органу) 

________________________________________ 
(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) 
________________________________________ 

(контактний телефон) 

ЗАЯВА 

про виправлення технічних помилок, допущених під час 

ведення Державного земельного кадастру 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити 

технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, а саме 

_________________________________________________________________________, 
(суть помилки) 

допущену та виправлену у документах, на підставі яких були внесені такі відомості з них, 

згідно з повідомленням Державного кадастрового реєстратора про: 
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необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною 

особою виявлено помилку; 

виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру 

органом, що здійснює його ведення. 

від «___» __________ 20__ р. з реєстраційним номером _____________________________. 

До заяви додаються: 

 документи / посвідчені копії документів, на підставі яких до Державного земельного 

кадастру були внесені відомості та які містять технічну помилку 

______________________________________; 

 документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення 

відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі 

___________________________________; 

 документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічних помилок у 

Державному земельному кадастрі. 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 
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Додаток 4  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги з виправлення технічної помилки у 

відомостях Державного земельного 

кадастру не з вини органу, що здійснює 

його ведення 

 

Державному кадастровому реєстратору 

________________________________________ 
(Держгеокадастр або найменування його 

________________________________________ 
територіального органу) 

________________________________________ 
(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) 
________________________________________ 

(контактний телефон) 

ЗАЯВА 

про внесення виправлених відомостей до Державного 

земельного кадастру 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити 

помилку, допущену у 

____________________________________________________________________________ 
(відомості Державного земельного кадастру, 

____________________________________________________________________________ 
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у яких виявлено помилку) 

щодо _____________________________________________________________________ 
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку) 

внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, а саме 

_____________________________________________________________________________ 
(суть помилки) 

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено 

помилку: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування 

земельної ділянки 

  

Кадастровий номер земельної 

ділянки (за наявності) 

  

Дані про інший об'єкт 

Державного земельного 

кадастру, у відомостях 

стосовно якого виявлено 

помилку 

  

До заяви додаються: 

 документи / посвідчені копії документів, що містять зазначені у повідомленні помилки, 

допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації 

із землеустрою, оцінки земель (у разі наявності таких документів) 

____________________________________________; 

 погоджена документація із землеустрою, оцінки земель з виправленими відомостями, яка є 

підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі; 

 документ, що підтверджує внесення плати за внесення до Державного земельного 

кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою, оцінки земель. 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 
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Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ОСІБ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

СУБ’ЄКТА РЕЧОВОГО ПРАВА У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

 

Центр надання адміністративних послуг 

 Білоберізької сільської ради 

1. 

Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-
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Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, вул. 

Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  Івано-

Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
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78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
  

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів, І 

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський район,      

Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
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77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський район, 

Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський район, 

Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський район, 
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Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

 Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський район 

,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 
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78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, Яремчанської 

міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, Поляницька 

сільська рада, Надвірнянський район, Івано-Франківська 

область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,   Івано-Франківська 

область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”    

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  Івано-

Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський район, 

Івано-Франківська область  
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, Верховинський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. 

Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 
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Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок             08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця            08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок          08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 
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Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок            08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок         09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер               15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота              Вихідний день 
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Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                 14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок             09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
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Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок             08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 
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Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок               9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 
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Неділя                Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          8:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             8:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                8:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                8:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            8:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                8:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            8:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               8:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  8:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  8:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             8:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок              08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                 08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                 08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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П’ятниця            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
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Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок        08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок           08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа               08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер               08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота               08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок       08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок          08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа             08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер             08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця         08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
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Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  
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Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг   

”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 
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Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                    08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок          09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок             09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота               Вихідний день  

Неділя                Вихідний день 

 

3. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net        

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

mailto:ds.tsnap@gmail.com
mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
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(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

 

 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
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Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

mailto:regsn@ukr.net
mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
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Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”    

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 
Стаття 36 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр» 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

Пункти 165, 166, 167, 167-1, 168, 198, 199 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 у формі довідки про осіб, які отримали доступ до 

інформації про суб’єкта речового права у Державному 

земельному кадастрі 

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, 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 - засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи 

іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації 

особи через Публічну кадастрову карту або з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру 

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, у зв'язку з якою 

виникла потреба в отриманні інформації. Така заява 

розглядається у позачерговому порядку 

11. Платність (безоплатність) надання Безоплатно 
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адміністративної послуги 

12. 
Строк надання адміністративної 

послуги 

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 

відповідному Відділі Управління надання адміністративних 

послуг  Головного управління  Держгеокадастру в Івано-

Франківській 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 (на отримання 

відомостей Державного земельного кадастру у формі довідки 

про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта 

речового права у Державному земельному кадастрі мають 

право: суб’єкти речових прав на земельні ділянки; органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування для 

реалізації своїх повноважень, визначених законом) 

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 

документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 

заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим 

законом (заява не відповідає встановленій формі) 

14. 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про 

суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі 

або повідомлення про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 

15. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про 

суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі 

або повідомлення про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру надсилаються заявникові в 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку на 

вказану у зверненні адресу електронної пошти або з 

використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, за 

бажанням заявника видаються у паперовій формі центром 

надання адміністративних послуг особисто заявнику або 

шляхом направлення поштою цінним листом з описом 

вкладення та повідомленням про вручення 

16. Примітка 

* Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру наведена у додатку до Інформаційної 

картки адміністративної послуги 
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Додаток 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

довідки про осіб, які отримали доступ до 

інформації про суб’єкта речового права 

у Державному земельному кадастрі 

 

 ___________________________________ 
(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 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:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 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, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 
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користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від прийняття номера 
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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 

  

 

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 ________________________________________ 
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    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ  
У ФОРМІ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО 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, ТА ВІДОМОСТЯМИ ПРО ДІЛЯНКИ НАДР, НАДАНІ 

У КОРИСТУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ 

НАДРАМИ ТА АКТІВ ПРО НАДАННЯ ГІРНИЧИХ ВІДВОДІВ, ОДЕРЖАНИМИ В ПОРЯДКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖГЕОНАДРАМИ ТА ДЕРЖПРАЦІ, ТА/АБО ПОСИЛАННЯМ 

НА ДОКУМЕНТИ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ВІДОМОСТІ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ 

ЗЕМЕЛЬ ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
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77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, вул. 

Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  Івано-

Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
  

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 
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78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів, І 

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський район,      

Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 
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Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський район, 

Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський район, 

Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   
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Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

 Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,  

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський район 

,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 
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78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, Яремчанської 

міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область                    
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, Поляницька 

сільська рада, Надвірнянський район, Івано-Франківська 

область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,     Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  Івано-

Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський район, 

Івано-Франківська область  

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, Верховинський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  
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2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 
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Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок             08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця            08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок          08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 
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Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок            08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок           09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 
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Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                 14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок            08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок               08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                  08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок            09:00-16:00  без перерви на обід    

Вівторок               09:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00  без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00  без перерви на обід 

П’ятниця               09:00-16:00  без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок                09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця               09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок             08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
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Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок             08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок                08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                   08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                   08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця               08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                   08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок             08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок                08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                   08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                    08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця               08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 
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П’ятниця               08:00-15:00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                     09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок              9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок          08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          8:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             8:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                8:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                8:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            8:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                8:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 
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Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            8:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               8:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  8:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  8:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              8:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок              08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                 08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                 08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 
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Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок        08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок           08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа               08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер               08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця          08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота              08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок        08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок           08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа               08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00  без перерви на обід 
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П’ятниця          08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа             08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер             08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця         08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 

Неділя            Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 
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Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
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КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг   

”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок                08.30-16.30 

Вівторок                   08.30-16.30 

Середа                      08.00-16.30 

Четвер                      08.30-20.00 

П’ятниця                  08.30-16.00  

Субота:                    Вихідний день 

Неділя:                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок              09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                    09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                    09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок             09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                Вихідний день  

Неділя                 Вихідний день 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net       
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
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Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
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Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

 

http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
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Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
mailto:regsn@ukr.net
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Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”   

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
mailto:yablunivcnap2021@
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Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

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

кадастр», Закон України »Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

5. Акти Кабінету Міністрів України  Пункти 166, 167, 1671, 168, 171, 1711, 1771 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 у формі витягу з Державного земельного кадастру 

про 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, та відомостями про ділянки надр, надані 

у користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання гірничих відводів, 

одержаними в порядку інформаційної взаємодії з 

Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на 

документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до 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)* 

mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
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2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (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 - засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи 

через Публічну кадастрову карту або з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру 

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 разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата 

Стаття 41 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», стаття 34 Закону України »Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

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 (у випадку звернення органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – 

безоплатно) 

За надання витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку, що містить відомості Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, додатково сплачується 

адміністративний збір за надання інформації з цього реєстру 

відповідно до  Закону України  «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

За отримання інформації з Державного реєстру прав 

справляється адміністративний збір у такому розмірі: 

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 

отримання інформації в паперовій формі; 

0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 

отримання інформації в електронній формі 

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі 

від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня календарного року, та 

округлюється до найближчих 10 гривень 

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) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/ed20200116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15?ed=20200116&find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80#w1_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15?ed=20200116&find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80#w1_12
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Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону 

України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». 

У разі подання заяви в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням електронного 

підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу 

електронної ідентифікації особи, у тому числі через Публічну 

кадастрову карту, 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 забезпечення 

Державного земельного кадастру 

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 

В день реєстрації відповідної заяви у відповідному Відділі 

Управління надання адміністративних послуг  Головного 

управління  Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 

кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку в електронній формі або мотивована 

відмова в наданні такого документа видаються в режимі 

реального часу за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру 

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 земельну 

ділянку надано органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування для здійснення своїх повноважень, 

визначених законом; фізичним та юридичним особам, за 

умови їх ідентифікації з використанням кваліфікованого 

електронного підпису чи іншого альтернативного засобу 

ідентифікації особи) 

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 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, та 

відомостями про ділянки надр, надані у користування 

відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами 

та актів про надання гірничих відводів, одержаними в 

порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та 

Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель внесені до 

Державного земельного кадастру, або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з Державного земельного 

кадастру  

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Витяг з Державного земельного кадастру про 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, та 

відомостями про ділянки надр, надані у користування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами 

та актів про надання гірничих відводів, одержаними в 

порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та 

Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель внесені до 

Державного земельного кадастру, або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з Державного земельного 

кадастру  надсилаються заявникові в електронній формі 

засобами телекомунікаційного зв’язку на вказану у зверненні 

адресу електронної пошти або з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 

через веб-сторінку Держгеокадастру, за бажанням заявника 

видаються у паперовій формі центром надання 

адміністративних послуг особисто заявнику або шляхом 

направлення поштою цінним листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення 

16. Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про 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, наведена у додатку 1 до 

Інформаційної картки адміністративної послуги  

Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про 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, та відомостями про ділянки 

надр, надані у користування відповідно до спеціальних 

дозволів на користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням 

на документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до Державного земельного 

кадастру наведена у додатку 2 до Інформаційної картки 

адміністративної послуги 
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Додаток 1 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про 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, та відомостями 

про ділянки надр, надані у користування 

відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про 

надання гірничих відводів, одержаними 

в порядку інформаційної взаємодії з 

Держгеонадрами та Держпраці, та/або 

посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до 

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 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: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  державний кордон України 
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 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 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, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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. 
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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 розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 
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 
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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 ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    
   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток 2 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про 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, та відомостями 

про ділянки надр, надані у користування 

відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про 

надання гірничих відводів, одержаними в 

порядку інформаційної взаємодії з 

Держгеонадрами та Держпраці, та/або 

посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до 

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 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: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 
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одиниці 

 обмеження у використанні земель  

? у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 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, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки”; 

 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 тримали 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 встановлео 

обмеження, або уповноважену нею 

орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 
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особу нотаріуса 

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

фізичної особи / найменування юрдичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридично 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 інфрмації 

  

 

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 запитуются 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 

особу; 

 документ про оплату послуг за 

надання відомостей з Деравного 

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 ________________________________________ 
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    Службова інформація 

    Реєстраційнй номер заяви 

     

   Дата реєстрації заяви 

Пдпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного змельного 

кадастру 

Дата поданя заяви     

 

 

МП 
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Додаток до наказу Головного  
управління Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області 
від      14.06.2022            № 52 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ  
У ФОРМІ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З  

УСІМА ВІДОМОСТЯМИ, ВНЕСЕНИМИ ДО ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ, КРІМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

РЕЧОВІ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЩО ВИНИКЛИ ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2013 Р., ТА 

ВІДОМОСТЯМИ ПРО ДІЛЯНКИ НАДР, НАДАНІ У КОРИСТУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО 

СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ТА АКТІВ ПРО НАДАННЯ 

ГІРНИЧИХ ВІДВОДІВ, ОДЕРЖАНИМИ В ПОРЯДКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З 

ДЕРЖГЕОНАДРАМИ ТА ДЕРЖПРАЦІ, ТА/АБО ПОСИЛАННЯМ НА ДОКУМЕНТИ, НА 

ПІДСТАВІ ЯКИХ ВІДОМОСТІ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ ВНЕСЕНІ  
ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Білоберізької сільської ради 

1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
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77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, вул. 

Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  Івано-

Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
  

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 
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Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів, 

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський район,      

Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район 



119 

 

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський район, 

Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський район, 

Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, Коломийський 
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район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський район 

Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 
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78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, Яремчанської 

міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область                    
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, Поляницька 

сільська рада, Надвірнянський район, Івано-Франківська 

область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,  Івано-Франківська 

область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  Івано-

Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський район, 

Івано-Франківська область  

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, Верховинський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  
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2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 
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Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок             08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця            08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                  Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецьської сільської ради  

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок             08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок              08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок             09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                   09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                   15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок            09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок               09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 
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Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                  14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок            14:00-17:00  

Середа                  14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок            08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок               08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                  08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок              09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок             08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  
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об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
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Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця               08:00-15:00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                     09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                 9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                     9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                 9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок           08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            8:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               8:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  8:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  8:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              8:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок             08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                 08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                 08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок            08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 
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П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок         08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа               08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер               08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота               08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок        08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок           08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа              08:00-17:15  без перерви на обід 
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Четвер              08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця          08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок       08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа             08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер             08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця         08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 

Неділя            Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 
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П’ятниця          08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
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КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                 08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділя                       Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                    08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок          09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок            09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа               09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер               09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця           09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота               Вихідний день  

Неділя                Вихідний день 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net     
    

 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

 

mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
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Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

 

 

 

 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
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Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
mailto:regsn@ukr.net
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НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
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Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 

 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

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, 1671, 168, 171, 1711, 1771 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 у формі витягу з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до 

Поземельної книги, крім відомостей про речові права на 

земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., та 

відомостями про ділянки надр, надані у користування 

відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами 

та актів про надання гірничих відводів, одержаними в 

порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та 

Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких 

mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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відомості про обмеження у використанні земель внесені до 

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 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (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 - засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи 

через Публічну кадастрову карту або з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру 

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 

(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  

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 засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням електронного 

підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу 

електронної ідентифікації особи, у тому числі через Публічну 

кадастрову карту, 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 забезпечення 

Державного земельного кадастру 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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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 

В день реєстрації відповідної заяви у відповідному Відділі 

Управління надання адміністративних послуг  Головного 

управління  Держгеокадастру в Івано-Франківській області. 

У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 

кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку в електронній формі або мотивована 

відмова в наданні такого документа видаються в режимі 

реального часу за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру 

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 земельну 

ділянку надано органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування для здійснення своїх повноважень, 

визначених законом; фізичним та юридичним особам, за 

умови їх ідентифікації з використанням кваліфікованого 

електронного підпису чи іншого альтернативного засобу 

ідентифікації особи). 

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 земельну 

ділянку з усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, 

що виникли після 1 січня 2013 р., та відомостями про ділянки 

надр, надані у користування відповідно до спеціальних 

дозволів на користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням 

на документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до Державного земельного 

кадастру, або повідомлення про відмову у наданні відомостей 

з Державного земельного кадастру 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку з усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, 

що виникли після 1 січня 2013 р., та відомостями про ділянки 

надр, надані у користування відповідно до спеціальних 

дозволів на користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням 

на документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до Державного земельного 

кадастру, або повідомлення про відмову у наданні відомостей 

з Державного земельного кадастру надсилаються заявникові в 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку на 

вказану у зверненні адресу електронної пошти або з 

використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, за 

бажанням заявника видаються у паперовій формі центром 

надання адміністративних послуг особисто заявнику або 

шляхом направлення поштою цінним листом з описом 

вкладення та повідомленням про вручення 
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16. Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові 

права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., 

наведена у додатку 1 до Інформаційної картки 

адміністративної послуги  

Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові 

права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., 

та відомостями про ділянки надр, надані у користування 

відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами 

та актів про надання гірничих відводів, одержаними в 

порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та 

Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель внесені до 

Державного земельного кадастру, наведена у додатку 2 до 

Інформаційної картки адміністративної послуги  
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Додаток 1 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну 

ділянку з усіма відомостями, внесеними 

до Поземельної книги, крім відомостей 

про речові права на земельну ділянку, 

що виникли після 1 січня 2013 р., та 

відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних 

дозволів на користування надрами та 

актів про надання гірничих відводів, 

одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Держгеонадрами та 

Держпраці, та/або посиланням на 

документи, на підставі яких відомості 

про обмеження у використанні земель 

внесені до 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 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: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про: державний кордон України 
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 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 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, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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. 
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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 розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 
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 
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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 ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    
   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток 2 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну 

ділянку з усіма відомостями, внесеними 

до Поземельної книги, крім відомостей 

про речові права на земельну ділянку, 

що виникли після 1 січня 2013 р., та 

відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних 

дозволів на користування надрами та 

актів про надання гірничих відводів, 

одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Держгеонадрами та 

Держпраці, та/або посиланням на 

документи, на підставі яких відомості 

про обмеження у використанні земель 

внесені до 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 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: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  державний кордон України 
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 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

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, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки”; 

 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. 
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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 розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 
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 
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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 ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    
   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 
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 в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 
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1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 
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Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, вул. 

Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  Івано-

Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
  

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
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78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів,  

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський район,      

Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
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77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський район, 

Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський район, 

Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   
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78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський район 

,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 
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78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, Яремчанської 

міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

 



161 

 

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, Поляницька 

сільська рада, Надвірнянський район, Івано-Франківська 

область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів, Івано-Франківська 

область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  Івано-

Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський район, 

вано-Франківська область  

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, Верховинський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  
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2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок              09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок               08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця              08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на обід 

Понеділок            09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок               09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                  09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                  09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця              08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок            08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                  08:00-16.00 

Неділя                  Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок              08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок                13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                    08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок              08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 
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Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                  14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок            08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок               08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                  08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок              09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок              09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок             08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  
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об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок              08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця                09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок              08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок                08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                    08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                    08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця                08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                    08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок              08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                    08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                     08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця                 08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок              08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок                 08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                    08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                    08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця                08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок               09:00-16:00 

Вівторок                  09:00-16:00 
Середа                     09:00-16:00 
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Четвер                     09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             9.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок               9:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   9:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   9:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               9:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                  Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          8:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             8:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                8:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                8:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            8:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                8:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок             8:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок                8:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                   8:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   8:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               8:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок              08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                 08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                 08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 
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П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 8:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок         08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок           08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа               08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер               08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця          08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота              08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок        08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок          08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа             08:00-17:15  без перерви на обід 
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Четвер             08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця         08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок       08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа             08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер             08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця         08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 
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П’ятниця          08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                 08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”   

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                    08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок              09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                    09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                    09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 
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Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок             09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця            09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                Вихідний день  

Неділя                Вихідний день 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net        

 

 

 

 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради  

 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
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Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
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Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
mailto:regsn@ukr.net
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Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
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Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 

 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

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, 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 жовтня 2012 р. № 1051  

(форма заяви додається)* 

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу 

з Державного земельного кадастру про землі в 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, Заява про надання відомостей з Державного земельного 

mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

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 - засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи 

через Публічну кадастрову карту або з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру 

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 

(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 засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням електронного 

підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу 

електронної ідентифікації особи, у тому числі через Публічну 

кадастрову карту, 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 забезпечення 

Державного земельного кадастру 

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 

відповідному Відділі Управління надання адміністративних 

послуг  Головного управління  Держгеокадастру в Івано-

Франківській 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 

витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах 

території адміністративно-територіальних одиниць надано 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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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) 

Витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах 

території адміністративно-територіальних одиниць або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру надсилаються заявникові в електронній 

формі засобами телекомунікаційного зв’язку на вказану у 

зверненні адресу електронної пошти або з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру, за бажанням 

заявника видаються у паперовій формі центром надання 

адміністративних послуг особисто заявнику або шляхом 

направлення поштою цінним листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення 

16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру наведена у додатку до  Інформаційної 

картки адміністративної послуги 
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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 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:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 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, а також з: 
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 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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   
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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 

  

 

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 
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 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток до наказу Головного  
управління Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області 
від      14.06.2022            № 52 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ  

У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО  

ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ,  У ТОМУ ЧИСЛІ З ПОСИЛАННЯМ НА 

ДОКУМЕНТИ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ВІДОМОСТІ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ 

ЗЕМЕЛЬ ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, вул. 

Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  Івано-

Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
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Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів, 

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський район,      

Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
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Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район, 

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський район, 

Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський район, 

Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський район 

,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 
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 Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
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Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, Яремчанської 

міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, Поляницька 

сільська рада, Надвірнянський район, Івано-Франківська 

область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,     Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  Івано-

Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський район, 

Івано-Франківська область  
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, Верховинський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 
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Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок               08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця              08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на обід 

Понеділок            09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок               09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                   09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                   09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця               08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок            08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                  08:00-16.00 

Неділя                  Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 
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Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок            08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця              09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                  14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок            14:00-17:00  

Середа                  14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок            08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок               08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                  08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок             09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок               08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-16.30 без перерви на обід 
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Середа                     08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                     08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок              08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                    08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця                09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                     08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                     08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця                 08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                     08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок              08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок                08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                    08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                    08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця                08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                     09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок              09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                  Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок               08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                   робота з документами 

Четвер                   08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця               08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок               08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                   08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця               08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок               08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                  08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                  08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця              08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід 
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Середа                  09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                  09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця              09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок            08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок               08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                  08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця              08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок          08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер                08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота                08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок         08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок           08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа               08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок         08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок            08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа               08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер               08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця           08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок            08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа               08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер               08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця           08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок             08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа                08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер                08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                     Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                    Вихідний день 

Неділя:                     Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок              09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                 09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                    09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                    09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок             09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                Вихідний день  

Неділя                 Вихідний день 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
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Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net   
      

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”  

Дубовецької сільської ради 
 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

 

 

 

mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
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Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

 

 

 

mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
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Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
http://www.kolrada.gov.ua/
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Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

 

mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
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с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

mailto:regsn@ukr.net
mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net


213 

 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

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, 171, 174 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»    

mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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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 витягу з Державного земельного кадастру 

про обмеження у використанні земель  (у тому числі з 

посиланням на документи, на підставі яких відомості про 

обмеження у використанні земель внесені до 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 

відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель (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 - засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи 

через Публічну кадастрову карту або з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру 

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 

(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 

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 
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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 засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням електронного 

підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу 

електронної ідентифікації особи, у тому числі через Публічну 

кадастрову карту, 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 забезпечення 

Державного земельного кадастру 

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 

відповідному Відділі Управління надання адміністративних 

послуг  Головного управління  Держгеокадастру в Івано-

Франківській 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 

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 

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 вимогам, встановленим 

законом (заява не відповідає встановленій формі) 

14. Результат надання адміністративної 

послуги 

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель (у тому числі з посиланням на 

документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до Державного земельного 

кадастру) або повідомлення про відмову у наданні відомостей 

з Державного земельного кадастру 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель (у тому числі з посиланням на 

документи, на підставі яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до Державного земельного 

кадастру) або повідомлення про відмову у наданні відомостей 

з Державного земельного кадастру надсилаються заявникові в 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку на 

вказану у зверненні адресу електронної пошти або з 

використанням Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, за 

бажанням заявника видаються у паперовій формі центром 

надання адміністративних послуг особисто заявнику або 

шляхом направлення поштою цінним листом з описом 

вкладення та повідомленням про вручення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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16. Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про обмеження у використанні земель наведена у 

додатку 1 до Інформаційної картки адміністративної послуги 

Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про обмеження у використанні земель  (у тому числі 

з посиланням на документи, на підставі яких відомості про 

обмеження у використанні земель внесені до Державного 

земельного кадастру) наведена у додатку 2 до Інформаційної 

картки адміністративної послуги  
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Додаток 1  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель, у тому числі з 

посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до 

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 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: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

? у тому числі з посиланням на документи, на 

підставі яких відомості про обмеження у використанні 

земель внесені до Державного земельного кадастру  

 земельну ділянку з: 

 відомостями про речові права на земельну ділянку, 
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їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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)  
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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 

  

 

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. 
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Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток 2  

до Інформаційної картки  

адміністративної послуги надання  

відомостей з Державного земельного  

кадастру у формі витягу з Державного  

земельного кадастру про обмеження у  

використанні земель, у тому числі з 

посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до 

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 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: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 земельну ділянку з: 

 відомостями про речові права на земельну ділянку, 



222 

 

їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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)  
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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 

  

 

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. 
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Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 

Додаток до наказу Головного  
управління Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області 
від      14.06.2022            № 52 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДОК, 

ЩО МІСТЯТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ) 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 



229 

 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, вул. 

Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  Івано-

Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
  

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 
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Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів, 

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський район,      

Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район 
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Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський район, 

Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський район, 

Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський район 

,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 
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Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
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Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, Яремчанської 

міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, Поляницька 

сільська рада, Надвірнянський район, Івано-Франківська 

область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,   Івано-Франківська 

область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”   

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  Івано-

Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський район, 

Івано-Франківська область  
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, Верховинський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 
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Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок               08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця              08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок            08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 
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Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок            08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок              08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок              08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок                13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                    08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок              08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця              09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                 14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок            08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок               08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                  08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок            09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок               09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок              09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 
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Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                    Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок              08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                 08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок              08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця                09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок              08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                 09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                     09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   
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Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок               08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок              08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                  08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                  08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця              08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00 без перерви на обід  
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Четвер                  09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок            08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок               08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                  08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця              08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок          08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота                 08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок          08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок             08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа                08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок       08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа             08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер             08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця         08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота           Вихідний день 

Неділя           Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок         08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок            08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа               08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер                08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця           08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           



245 

 

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                 08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                       08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                       08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                       Вихідний день 

Неділя                       Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 
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П’ятниця                08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок               10.00-20.00    

Середа,                  09.00-17.00  

Четвер                   09.00-17.00  

П’ятниця               09.00-16.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок              09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                Вихідний день  

Неділя                 Вихідний день 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net        

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
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Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
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Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
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с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
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Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

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 
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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 у формі довідки, що містить узагальнену 

інформацію про землі (території)   

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 

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 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 - засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи 

через Публічну кадастрову карту або з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру. 

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 

(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 
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України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 

У разі подання заяви в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням електронного 

підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу 

електронної ідентифікації особи, у тому числі через Публічну 

кадастрову карту, 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 забезпечення 

Державного земельного кадастру 

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 

відповідному Відділі Управління надання адміністративних 

послуг  Головного управління  Держгеокадастру в Івано-

Франківській 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 

(території), 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 оплату 

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) 

Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі 

(території) або повідомлення про відмову у наданні 

відомостей з Державного земельного кадастру надсилаються 

заявникові в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на вказану у зверненні адресу 

електронної пошти або з використанням Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-

сторінку Держгеокадастру, за бажанням заявника видаються у 

паперовій формі центром надання адміністративних послуг 

особисто заявнику або шляхом направлення поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням про вручення 

16. Примітка *Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру наведена у додатку до Інформаційної 

картки адміністративної послуги 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі довідок, що містять 

узагальнену інформацію про землі 

(території) 

 

 ___________________________________ 
(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 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:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 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, а також з: 
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 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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   
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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 

  

 

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 
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 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ 

ВИКОПІЮВАНЬ З КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, 

КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ) 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 
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Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, вул. 

Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  Івано-

Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
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Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів,  

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський район,      

Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
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Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район 

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський район, 

Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський район, 

Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський район 

,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 
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Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський район,  
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Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, Яремчанської 

міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, Поляницька 

сільська рада, Надвірнянський район, Івано-Франківська 

область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,   Івано-Франківська 

область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”    

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  Івано-

Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський район, 

вано-Франківська область  

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, Верховинський 

район, Івано-Франківська область 
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Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           



270 

 

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок               08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця              08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на обід 

Понеділок            09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок              09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15                09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15                09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00                09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 



271 

 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок            08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок               08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                  08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                  08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця              08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                  за попереднім записом 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок              08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                    08:00-17:15 

Четвер                    08:00-17:15 

П’ятниця                08:00-16:00 

Субота                    09:00-16:00 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок              08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок                13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                    08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок              08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок             09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок                09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                   09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                   15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок            09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок               09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
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Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок            08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок              08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                  14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок             08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок                08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок            09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок               09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок               09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                    Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок             08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 
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П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок              08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                 08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                    08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця                09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок              08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця               08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                  Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                 08:30-15:30 без перерви на обід 
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Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок               08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок               08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок             08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                 08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                 08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок            08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                  08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця              08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
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Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок           08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота                08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 
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Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок         08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок            08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа               08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа             08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер             08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця        08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота           Вихідний день 

Неділя           Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок         08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 
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Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок             08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа                08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер                08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок            08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                 08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
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Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок              09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                Вихідний день  

Неділя                 Вихідний день 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net     
    

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

 

 

 

mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
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Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
http://www.kolrada.gov.ua/
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
mailto:regsn@ukr.net
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Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

 

mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг”(“Центр 

дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

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, 172, 181, 182 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 у формі викопіювання з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 

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 17.10.2012 № 1051  (форма 

mailto:tsnapkuty@ukr.net
mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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вимоги до них 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 - засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи 

через Публічну кадастрову карту або з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру 

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) 

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 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 засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням електронного 
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підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу 

електронної ідентифікації особи, у тому числі через Публічну 

кадастрову карту, 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 забезпечення 

Державного земельного кадастру 

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 3 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 

відповідному Відділі Управління надання адміністративних 

послуг  Головного управління  Держгеокадастру в Івано-

Франківській 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 (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 повноваження 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 встановленій 

формі) 

14. Результат надання адміністративної 

послуги 

Викопіювання з картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Викопіювання з картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру надсилаються заявникові в електронній 

формі засобами телекомунікаційного зв’язку на вказану у 

зверненні адресу електронної пошти або з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру, за бажанням 

заявника видаються у паперовій формі центром надання 

адміністративних послуг особисто заявнику або шляхом 

направлення поштою цінним листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення 

16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру наведена у додатку до Інформаційної 

картки адміністративної послуги 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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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 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: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 земельну ділянку з: 

 відомостями про речові права на земельну ділянку, 

їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
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майно, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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 
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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 

  

 

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: 



292 

 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток до наказу Головного  
управління Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області 
від      14.06.2022            № 52 

 
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 в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання адміністративних 

послуг, в якому здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

 



294 

 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг) 

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 
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Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, 

вул. Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
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Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, 

Калуський район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів, 

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський 

район,      Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
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Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський 

район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський 

район, Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський 

район, Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

 Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський 

район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський 

район ,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 
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                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський 
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район,  Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, 

Яремчанської міської ради,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, 

Надвірнянський район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, 

Поляницька сільська рада, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів, Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський 

район, Івано-Франківська область  

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, 

Верховинський район, Івано-Франківська область 
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Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. Інформація щодо режиму роботи центру 

надання адміністративних послуг 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  

с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,   

с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с.Підпечери,  

Підлужжя, с. Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           
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Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок              08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                 08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                 08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця             08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

            Час роботи          Прийом та видача  

                             документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                  Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 
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П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок              08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок              08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                    08:00-17:15 

Четвер                    08:00-17:15 

П’ятниця                08:00-16:00 

Субота                    09:00-16:00 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок            08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця              09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                 14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок            08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок               08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                  08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок            09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок               09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок              09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок               08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                     08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                     08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                     Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок              08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                 08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 
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П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                     09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                     09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця                09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця                09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський 

район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                   08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок             08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                   08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця               08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 
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Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок               09:00-16:00 

Вівторок                 09:00-16:00 
Середа                     09:00-16:00 
Четвер                     09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок           08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 
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Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок              08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок             08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
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Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            0 8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок         08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа               08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер               08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота               08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 
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Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок       08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок          08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа             08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер             08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця         08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа             08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер             08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця         08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 
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Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок              08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                    08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                    08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділок                   Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок              08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
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Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок              09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                Вихідний день  

Неділя                 Вихідний день 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної 

пошти та веб-сайт центру надання 

адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net        

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, 

cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
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Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
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Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
mailto:regsn@ukr.net
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НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
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Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

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 

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 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 ведення 

Державного земельного кадастру та витягу з нього (або 

інформація (реквізити платежу) про сплату збору 

(внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом 

mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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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 - засобами телекомунікаційного 

зв’язку з використанням електронного підпису, що 

базується на кваліфікованому сертифікаті електронного 

підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної 

ідентифікації особи через Публічну кадастрову карту або 

з використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 

Держгеокадастру 

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, 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 

(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 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 засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням 

електронного підпису, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи, 

у тому числі через Публічну кадастрову карту, 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 забезпечення Державного 

земельного кадастру 

11.

3. 

Розрахунковий рахунок для внесення плати Розрахунковий рахунок для внесення плати надається 

відповідним Відділом Управління надання 

адміністративних послуг  Головного управління  

Держгеокадастру в Івано-Франківській області, який 

надає адміністративну послугу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної 

заяви у відповідному Відділі Управління надання 

адміністративних послуг  Головного управління  

Держгеокадастру в Івано-Франківській 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 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) Копії документів, що створюються під час ведення 

Державного земельного кадастру та/або витяги з них або 

повідомлення про відмову у їх наданні надсилаються 

заявникові в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на вказану у зверненні 

адресу електронної пошти або з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 

через веб-сторінку Держгеокадастру, за бажанням 

заявника видаються у паперовій формі центром надання 

адміністративних послуг особисто заявнику або шляхом 

направлення поштою цінним листом з описом вкладення 

та повідомленням про вручення 

   

16. 

Примітка * 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 
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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 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 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:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 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, а також з: 
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 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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   
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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 

  

 

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 



326 

 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток 2 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі витягу з документа, 

що створюється 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 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 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:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

? у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 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, а також з: 
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 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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   
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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 

  

 

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 
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 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

1. 
Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, 

вул. Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  

Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
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78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
  

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів, 

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський 

район,      Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
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77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський 

район, Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський 

район, Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський 
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район, Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський 

район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський 

район ,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 
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78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, 

Яремчанської міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-

Франківська область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, 

Надвірнянський район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, 

Поляницька сільська рада, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,     Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський 

район, Івано-Франківська область  
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, 

Верховинський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. 

Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                 08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 
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Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок               08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця              08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на 

обід 

Понеділок            09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок               09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                  09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                   09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця              08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  
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Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок              08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок              08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок              08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок                13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                    08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок              08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок           09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                 14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок             09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
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Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок             08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок              08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                 08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                    08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок             08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 
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Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                 09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок               09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 
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Субота                08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок               08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                  08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                  08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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Четвер                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 
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Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок            09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок          08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер                08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота                08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок         08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок            08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа               08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа             08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер             08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця         08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 
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Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           
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Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа               08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер               08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 
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Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                    Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок              09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                 09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                    09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                    09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок              09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                  09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця              09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                  Вихідний день  

Неділя                   Вихідний день 

 

3. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net   
      

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

mailto:ds.tsnap@gmail.com
mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
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Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, 

cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 

mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net


357 

 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

 

mailto:regsn@ukr.net
mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
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Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

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, 142-149 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 

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 разом із доданими до нього документами 

надсилається заінтересованою особою в електронній формі 

засобами телекомунікаційного зв’язку з використанням 

електронного підпису, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з 

використанням Єдиного державного вебпорталу 

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. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

mailto:bil_cnap@ukr.net
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB#w1_19
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12. 
Строк надання адміністративної 

послуги 

2 робочих дні з дня реєстрації відповідного повідомлення 

у відповідному Відділі Управління надання 

адміністративних послуг  Головного управління  

Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

13. 
Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені 

в  повідомленні про виявлення технічної помилки  

Невідповідність поданих документів вимогам 

законодавства 

Виявлення недостовірних даних 

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) 

Надсилається заявникові в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку або з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 

через     веб-сторінку Держгеокадастру, або видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника) центром надання 

адміністративних послуг 

16. Примітка 

* Форма повідомлення про виявлення технічної помилки 

фізичною або юридичною особою наведена у додатку до 

Інформаційної картки адміністративної послуги 
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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 

________________________________________ 
(Держгеокадастр або найменування його 

________________________________________ 
територіального органу) 

________________________________________ 
(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) 
________________________________________ 

(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) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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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 номер _____), 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: 

_________________________________________________________________; 

 документ, що підтверджує правильну редакцію зазначення відповідних відомостей. 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 

__________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. 
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ,  

З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг) 

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Білоберізької сільської ради 

1. 
Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, 

вул. Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 
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Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
  

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, 

Калуський район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів,  

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський 

район,      Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   
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Івано-Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський 

район, Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський 

район, Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область 
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78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський 

район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський 

район ,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 
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78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, 

Яремчанської міської ради,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, 

Надвірнянський район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, 

Поляницька сільська рада, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів, Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський 

район, Івано-Франківська область  
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, 

Верховинський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. 
Інформація щодо режиму роботи центру 

надання адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 



374 

 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок              08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця              08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на 

обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  
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Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок            08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок               08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                  08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                  08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця              08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                  за попереднім записом 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок             08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок           09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                  14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок            14:00-17:00  

Середа                  14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок             09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 
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КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                    Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок              08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
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Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок             08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок           08:00-15:00 без перерви на обід                           
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Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок             08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00  без перерви на обід 
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Віддалене робоче місце 

Понеділок         08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа               08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер               08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок            08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок            08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід  
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Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок         08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа               08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер               08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота               08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок         08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок            08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа               08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок       08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа             08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер             08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця         08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок         08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 
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Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 
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Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок               08.00-17.00 

Вівторок                 08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок              08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                    08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                    08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділок                  Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок              08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                    08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                    08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок              09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                Вихідний день  

Неділя                 Вихідний день 

 

3. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net        

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

mailto:ds.tsnap@gmail.com
mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
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Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, 

cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
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Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

mailto:regsn@ukr.net
mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com


390 

 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 

 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
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mailto:cnap.verrada@gmail.com
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Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 
Стаття 29 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр» 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

Пункти 125, 126, 127, 165 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 

2014р.  № 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 внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту 

9. 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява за формою, встановленою Порядком ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня       

2012 р.  № 1051 (форма заяви додається)* 

2. Документи, на підставі яких набувається право 

суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється таке право 

3. Документація із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту, засвідчена шляхом накладення 

електронного підпису сертифікованого інженера-

землевпорядника, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті електронного підпису, з використанням 

кваліфікованої електронної позначки часу 

4. Електронний документ 

10. 

Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Заява разом з документацією із землеустрою в 

електронній формі, електронним документом 

надсилається в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням 

електронного підпису, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з 

використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 

Держгеокадастру 

Подання заяви про внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру разом із документацією із 

mailto:bil_cnap@ukr.net
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82#w1_25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82#w1_26
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землеустрою чи документацією із оцінки земель 

здійснюється розробником такої документації, якщо інше 

не встановлено договором на виконання робіт із 

землеустрою чи оцінки земель 

11. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

12. Строк надання адміністративної послуги 

14 робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви у 

відповідному Відділі Управління надання 

адміністративних послуг  Головного управління  

Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

13. 
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 звернулася неналежна особа (відомості про 

суборенду, сервітут, які поширюються на частини 

земельних ділянок, вносяться до Державного земельного 

кадастру на підставі заяви правонабувача, сторін 

(сторони) правочину, за яким виникає право суборенди, 

сервітуту, або уповноважених ними осіб) 

14. 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку на підтвердження внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту 

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) 

до Державного земельного кадастру про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту 

15. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Надсилається заявникові в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на вказану у заяві про 

внесення відомостей (змін до них) адресу електронної 

пошти або з використанням Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-

сторінку Держгеокадастру, або видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника) центром надання 

адміністративних послуг 

16. Примітка 

*Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту наведено у додатку до Інформаційної картки 

адміністративної послуги 
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Додаток 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги внесення 

відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються 

права суборенди, сервітуту,  

з видачею витягу 

 

Державному кадастровому реєстратору 

________________________________________ 
(Держгеокадастр або найменування його 

________________________________________ 
територіального органу) 

________________________________________ 
(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) 
________________________________________ 

(контактний телефон) 

ЗАЯВА 

про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, 

на яку поширюються права суборенди, сервітуту 

Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» прошу внести до 

Державного земельного кадастру відомості про межі частини земельної ділянки з 

кадастровим номером ___________________________________________, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82#w1_15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82#w1_16
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До заяви додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

 електронний документ; 

 документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право; 

 інші документи в кількості   шт. 

Інформацію про результати розгляду заяви надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ___________________________ 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82#w1_17
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ) 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг Перегінської 

селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Білоберізької сільської ради 

1. 
Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, 

вул. Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  

Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
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Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів,  

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський 

район,      Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
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Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський 

район, Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський 

район, Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський 

район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський 

район ,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 
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78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, 

Яремчанської міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-

Франківська область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, 

Надвірнянський район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, 

Поляницька сільська рада, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів, Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський 

район, Івано-Франківська область  
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, 

Верховинський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. 

Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 
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Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок              08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                 08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                 08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця             08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

        Час роботи              Прийом та видача  

                          документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 
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Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок              08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок              08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок                13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                    08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця              09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 
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Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                 14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок              09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
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Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок              08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця                09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок              08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 
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Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок             08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок                08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   08:00-15:00 без перерви на обід 
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Неділя                   Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок               08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок             08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                  09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця              09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок          08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота                08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок          08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок             08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа                08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок       08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа             08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер             08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця         08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
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Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  
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Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                     Вихідний день 

Неділок                   Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 
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Середа                     08.00-16.30 

Четвер                      08.30-20.00 

П’ятниця                  08.30-16.00  

Субота:                    Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок              09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                Вихідний день  

Неділя                Вихідний день 

 

3. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net        
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

mailto:ds.tsnap@gmail.com
mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
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(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, 

cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
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Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

mailto:regsn@ukr.net
mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
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Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 

Закон України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”, Закон України «Про 

Державний земельний кадастр» 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

Пункти 198, 199 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 жовтня      

2012 р. № 1051 (форма заяви додається)* 

2. 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 - засобами телекомунікаційного зв’язку 

з використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи 

іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації 

особи через Публічну кадастрову карту або з 

використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 

Держгеокадастру 

11. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

12. 
Строк надання адміністративної 

послуги Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної 
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заяви у відповідному Відділі Управління надання 

адміністративних послуг  Головного управління  

Держгеокадастру в Івано-Франківській 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 надано громадянам (довідки про наявність та 

розмір земельної частки (паю) – для подання 

уповноваженим  представником сім’ї до місцевої 

державної адміністрації або до виконавчого  комітету 

сільської, селищної ради заяви про надання державної 

соціальної допомоги) 

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 

документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 

заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим 

законом (заява не відповідає встановленій формі) 

14. 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю) 

або повідомлення про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 

15. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Надсилаються заявникові в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на вказану у зверненні адресу 

електронної пошти або з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 

через веб-сторінку Держгеокадастру, за бажанням 

заявника видаються у паперовій формі центром надання 

адміністративних послуг особисто заявнику або шляхом 

направлення поштою цінним листом з описом вкладення 

та повідомленням про вручення 

16. Примітка 

*Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру наведена у додатку до Інформаційної 

картки адміністративної послуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425 

 

Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі довідки про наявність 

та розмір земельної частки (паю) 

 

 ___________________________________ 
(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 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:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

 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, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 
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користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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 особи, яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від прийняття номера 
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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 

  

 

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 ________________________________________ 
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    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ВИДАЧА ДОВІДКИ 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) 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг) 

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Білоберізької сільської ради 

1. 
Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, 

вул. Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
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Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, 

Калуський район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, 

Калуський район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів,  

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський 

район,      Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
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Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський 

район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, 

Калуський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський 

район, Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський 

район, Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     



436 

 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

 Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський 

район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський 

район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський 

район ,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
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Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область 
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 Відділ “Центр  надання адміністративних 

послуг” Виконавчого комітету Яремчанської міської 

ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, 

Яремчанської міської ради,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-

Франківська область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, 

Надвірнянський район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, 

Поляницька сільська рада, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,     Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський 

район, Івано-Франківська область  
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, 

Верховинський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. 

Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок            08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок               08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                  08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                  08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя,                  Вихідний день 

Державні свята    Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники, 

с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани, с. 

Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери, 

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок             08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                   08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок             08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                   08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 
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Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя,                  Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок             08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця            08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

        Час роботи       Прийом та видача  

                            документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок          08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 
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Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок              08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок             08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок                13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                    08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця              09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 
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Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок            09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                 14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок            14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок            09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок               09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                  09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок              09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
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Понеділок               08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                     08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                     08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                     Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок            08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок               08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                  08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                  08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця              08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок              08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                    08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця                09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський 

район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок             08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 
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Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                     09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 
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Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок               08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                   08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок               08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                  08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                  08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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Четвер                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 
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Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок         08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа               08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер               08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота               08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок        08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок           08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа              08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер              08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця          08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа            08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер            08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця        08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 

Неділя            Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 
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Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер                08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           
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Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок           08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок              08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця             08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                 Вихідний день 

Неділок                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок            08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця              08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 
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Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                      08.30-20.00 

П’ятниця                  08.30-16.00  

Субота:                    Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок          09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок             09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця            09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                Вихідний день  

Неділя                Вихідний день 

 

3. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/


451 

 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net        
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

mailto:ds.tsnap@gmail.com
mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
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Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, 

cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 

mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
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Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

 

mailto:regsn@ukr.net
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Білоберізької сільської ради 

Телефон: 0987017973 

mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
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Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 
Земельний кодекс України, Закон України “Про 

Державний земельний кадастр” 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

Пункти 198, 199 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 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається)* 

2. 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 - засобами телекомунікаційного 

зв’язку з використанням електронного підпису, що 

базується на кваліфікованому сертифікаті електронного 

підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної 

ідентифікації особи через Публічну кадастрову карту або 

з використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 

Держгеокадастру 

11. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

12. 
Строк надання адміністративної 

послуги 

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної 

заяви у відповідному Відділі Управління надання 

адміністративних послуг  Головного управління  

mailto:bil_cnap@ukr.net
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Держгеокадастру в Івано-Франківській 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 надано громадянам) 

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 

документа, що підтверджує повноваження діяти від імені 

заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим 

законом (заява не відповідає встановленій формі) 

14. 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Довідка про наявність у Державному земельному 

кадастрі відомостей про одержання у власність земельної 

ділянки в межах норм безоплатної приватизації за 

певним видом її цільового призначення (використання) 

або повідомлення про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру 

15. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Надсилаються заявникові в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на вказану у зверненні 

адресу електронної пошти або з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру, за бажанням 

заявника видаються у паперовій формі центром надання 

адміністративних послуг особисто заявнику або шляхом 

направлення поштою цінним листом з описом вкладення 

та повідомленням про вручення 

16. Примітка 

*Форма заяви про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру наведена у додатку до 

Інформаційної картки адміністративної послуги 
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Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі довідки про 

наявність у Державному земельному 

кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки в межах 

норм безоплатної приватизації за 

певним видом її цільового 

призначення (використання) 

 

 ___________________________________ 
(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 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:  державний кордон України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель  

 у тому числі з посиланням на документи, на підставі 

яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру  

земельну ділянку з: 

 відомостями про речові права на земельну ділянку, 
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їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру; 

 усіма відомостями, внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з: 

 відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та актів про надання 

гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; 

 посиланням на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 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)  
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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 

  

 

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. 
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Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

 
    Службова інформація 
    Реєстраційний номер заяви 
     
    Дата реєстрації заяви 
Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 
(наявності) особи, уповноваженої 
надавати відомості з Державного 
земельного кадастру 

  
МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої надавати 

відомості з Державного земельного 
кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

МП 
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО 

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

1 
Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, 

вул. Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський район,  

Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
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 Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів,  

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський 

район,      Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
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Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський 

район, Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський 

район, Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

 Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський 

район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський 

район ,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 
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78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, 

Яремчанської міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-

Франківська область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, 

Надвірнянський район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, 

Поляницька сільська рада, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів, Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський 

район, Івано-Франківська область  
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, 

Верховинський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2 

Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 
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Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок               08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця              08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

    Час роботи             Прийом та видача  

                         документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок              09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок          08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 
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Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок              08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок               08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок            08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                  15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця              09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 
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Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок            09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок               09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                  09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок              08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок               14:00-17:00  

Четвер                  14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок            14:00-17:00  

Середа                  14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок              09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок             09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
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Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                     08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                     08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                     Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок               08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                  08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                     08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                     08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                 08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок              09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця                09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок              08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 
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Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                   08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок              09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок           08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-15:00 без перерви на обід 
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Неділя                Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                  08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок              08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                 08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                 08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок            08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                  08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця              08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                  08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
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Віддалені робочі місця 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок          08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота                08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок       08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок          08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа             08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер             08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця         08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя             Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа            08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер            08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця        08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота           Вихідний день 

Неділя           Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
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Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер                08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  
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Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                 08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                     Вихідний день 

Неділок                   Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 
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Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок               10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок          09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок             09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                 Вихідний день  

Неділя                 Вихідний день 

 

3 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net     
    

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

mailto:ds.tsnap@gmail.com
mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
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(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, 

cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
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Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

mailto:regsn@ukr.net
mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
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Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 
Статті 21, 24, 26 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

Пункти 118, 121, 122 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 внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру 

9. 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява про внесення відомостей (змін до них) до 

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. Оригінали документації із землеустрою, технічної 

документації з оцінки земель, які є підставою для внесення 

таких змін (крім випадків, визначених законодавством), 

засвідчені шляхом накладення електронного підпису 

сертифікованого інженера-землевпорядника, що базується 

на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з 

використанням кваліфікованої електронної позначки часу 

3. Документація із землеустрою, на підставі якої вносяться 

зміни до відомостей Державного земельного кадастру, у 

формі електронного документа (крім випадків, визначених 

законодавством) 

10. 

Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Заява разом з документацією із землеустрою або 

технічною документацією оцінки земель в електронній 

формі, електронним документом надсилається в 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку з 

використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи 

іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації 

особи з використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку 

Держгеокадастру 

Подання заяви про внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру разом із документацією із 

землеустрою чи документацією із оцінки земель 

здійснюється розробником такої документації, якщо інше 

не встановлено договором на виконання робіт із 
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землеустрою чи оцінки земель 

11. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

12. 
Строк надання адміністративної 

послуги 

14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 

відповідному Відділі Управління надання 

адміністративних послуг  Головного управління  

Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

13. 
Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Із заявою звернулася неналежна особа (зміни до 

відомостей про земельну ділянку вносяться за заявою 

власника або користувача земельної ділянки державної чи 

комунальної власності) 

2. Подані документи не відповідають вимогам 

законодавства 

3. Заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги 

14. 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку на підтвердження внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру 

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) 

до Державного земельного кадастру 

15. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Надсилається заявникові в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на вказану у заяві про 

внесення відомостей (змін до них) адресу електронної 

пошти або з використанням Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-

сторінку Держгеокадастру, або видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника) центром надання 

адміністративних послуг 

16. Примітка 

*Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

наведено у додатку до Інформаційної картки 

адміністративної послуги 
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Додаток 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги внесення до 

Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку 

 

 Державному кадастровому реєстратору 
_______________________________________________ 

(Держгеокадастр або найменування його 
_______________________________________________ 

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

_______________________________________________ 
найменування юридичної особи) 

_______________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків /  

серія (за наявності) 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 (за наявності), дата видачі), 

та _____________________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи) 

_______________________________________________ 
(місце проживання фізичної особи / 

_______________________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи) 

_______________________________________________ 
(контактний номер телефону) 

 

ЗАЯВА 

про внесення відомостей (змін до них)  

до Державного земельного кадастру 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” прошу внести 

відомості (зміни до них) до Державного земельного 

кадастру про: 

Об’єкт Державного земельного кадастру, 

щодо якого вносяться відомості: 

 державний кордон України; 

 землі в межах території адміністративно-

територіальної одиниці; 

 землі в межах території територіальної 

громади 

обмеження у використанні земель; 
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 земельну ділянку 

Місце розташування земельної ділянки:  

Інші відомості:  

Кадастровий номер земельної ділянки (за 

наявності): 

 

Дані про інший об’єкт Державного 

земельного кадастру, щодо якого вносяться 

відомості: 

 

 

До заяви додаються*: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

документація із оцінки земель; 

 рішення Держгеокадастру про внесення відомостей (змін до них) про державний кордон 

України до Державного земельного кадастру; 

 документи щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України; 

 електронний документ; 

 рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування; 

 договір; 

 рішення суду; 

 документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право; 

 документи, що підтверджують погодження з органом виконавчої влади, органом місцевого 

самоврядування, фізичною, юридичною особою зміни цільового призначення земельної 

ділянки у разі обов’язкового погодження такої документації відповідно до законодавства 

та/або забезпечення виконання зобов’язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, 

лісогосподарського виробництва, у вигляді гарантії у разі обов’язкового відшкодування 

таких втрат відповідно до законодавства. 

□ У разі застосування норм статті 121 Земельного кодексу України в квадраті ставиться 

символ “V”. 

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу:_________________________________________________ 
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    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

   Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я,  

по батькові (за наявності) 

Державного кадастрового 

реєстратора 

 

 

  

 

 

 

 

МП (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

 

МП 

__________ 

*Не застосовується у випадку, передбаченому пунктом 1211 Порядку ведення Державного земельного кадастру. 
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Додаток до Наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання адміністративних 

послуг, в якому здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг) 

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету  

Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг Витвицької 

сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг Перегінської 

селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 



498 

 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг Ланчинської 

селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Білоберізької сільської ради 

1. 
Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, 

вул. Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, 

Івано-Франківський район,  Івано-Франківська область,  
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Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, 

Калуський район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, 

Калуський район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів,  

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський 

район,      Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
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Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський 

район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, 

Калуський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський 

район, Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський 

район, Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область     
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

 Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський 

район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  

Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський 

район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський 

район ,Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
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Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область 
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Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, 

Яремчанської міської ради,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-

Франківська область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, 

Надвірнянський район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, 

Поляницька сільська рада, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,     Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський 

район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський 

район, Івано-Франківська область  
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, 

Верховинський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. 
Інформація щодо режиму роботи центру 

надання адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-

13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-

13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники, 

с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани, с. 

Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок             08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок               08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                   08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок            08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 
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Вівторок               08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                   08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок              08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                  08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця              08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

         Час роботи            Прийом та видача  

                      документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15                09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15                09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00                09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок          08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
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Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок            08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця                08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                  09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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Четвер                  15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця              09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок              08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                  14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок             09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 
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КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                    Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок            08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок               08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                  08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                  08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця              08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський 

район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  
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Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок             08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 
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Болехівської міської ради 

Понеділок          08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок              08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок               08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                  08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок          08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок             08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                08:30-16:30 без перерви на обід 
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Четвер               08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа               08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер               08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця          0 8:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок           08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок           08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 
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Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок        08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок           08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа              08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер               08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця          08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота              08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок       08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок          08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа              08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер              08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця          08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа            08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер            08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця        08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 

Неділя            Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 
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Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 
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П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок           08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                 08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок             08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділок                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок            08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця              08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 



517 

 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок            09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                  09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                  09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця              09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                 Вихідний день  

Неділя                 Вихідний день 

 

3. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 
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Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net     
    

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
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Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, 

cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

 

 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
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Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

mailto:regsn@ukr.net
mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com


523 

 

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 

 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

 

 

 

 

mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Білоберізької сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 
Стаття 24 Закону України “Про Державний земельний 

кадастр” 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

Пункти 109, 110, 110-1, 110-2, 111 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 державну реєстрацію земельної ділянки 

9. 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також вимоги 

до них 

1. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за 

формою, встановленою Порядком ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.              

№ 1051 (форма заяви додається)* 

2. Документація із землеустрою, що є підставою для 

формування земельної ділянки, в електронній формі з 

накладеним електронним підписом сертифікованого 

інженера-землевпорядника, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з 

використанням кваліфікованої електронної позначки 

часу 

3. Електронний документ 

У разі коли відповідно до закону поділ, об’єднання 

земельних ділянок здійснюються за погодженням з 

органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними чи юридичними особами, до 

заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, 

сформованої в результаті поділу або об’єднання 

земельних ділянок, також додаються документи, що 

mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
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належним чином підтверджують таку згоду 

10. 

Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки з 

доданими документами подається відповідним 

сертифікованим інженером-землевпорядником від імені 

замовника з використанням Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-

сторінку Держгеокадастру 

11. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

12. Строк надання адміністративної послуги 

14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у 

відповідному Відділі Управління надання 

адміністративних послуг  Головного управління  

Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

13. 
Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Документи подані не в повному обсязі (відсутність 

документа, що підтверджує згоду органу виконавчої 

влади, органу місцевого самоврядування, фізичної чи 

юридичної особи про поділ, об’єднання земельних 

ділянок, з нотаріально засвідченою справжністю підпису 

на такому документі - у разі, коли відповідно до закону 

поділ, об’єднання земельних ділянок здійснюються за 

погодженням з органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними 

особами) та/або не відповідають вимогам законодавства 

2. Знаходження в межах земельної ділянки, яку 

передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки 

або її частини 

14. 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної 

ділянки 

Рішення про відмову у здійсненні державної реєстрації 

земельної ділянки 

15. Способи отримання відповіді (результату) 

За бажанням заявника видається у паперовій формі 

зазначеним у заяві центром надання адміністративних 

послуг або надсилається в електронній формі з 

використанням засобів телекомунікаційного зв’язку на 

адресу веб-сторінки Держгеокадастру, за якою 

здійснювалося подання заяви 

16. Примітка 

*Форма заяви про державну реєстрацію земельної 

ділянки наведена у додатку до Інформаційної картки 

адміністративної послуги 
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Додаток 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з державної 

реєстрації земельної ділянки  

з видачею витягу 

Державному кадастровому реєстратору 

________________________________________ 
(Держгеокадастр або найменування його 

________________________________________ 
територіального органу) 

________________________________________ 
(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) 
________________________________________ 

(контактний телефон) 

ЗАЯВА 

про державну реєстрацію земельної ділянки 

Відповідно до  Земельного кодексу України  та  Закону України «Про Державний 

земельний кадастр« прошу зареєструвати земельну ділянку площею _________ гектарів, яка 

розташована за адресою: 

__________________________________________________________________________ 

Додаткові відомості _________________________________________________________ 

До заяви додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

 електронний документ; 

 документи, що підтверджують згоду на поділ, об’єднання земельних ділянок (у разі, коли 

відповідно до закону поділ, об’єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними 

особами) 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 

__________ 
Примітка. Заява подається окремо на кожну земельну ділянку. 
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Додаток до наказу Головного  

управління Держгеокадастру 

в Івано-Франківській області 

від      14.06.2022            № 52 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ  

З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 
(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4  (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5  (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання адміністративних 

послуг, в якому здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Бурштинської  міської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету  

Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради 

 об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 
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КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Білоберізької сільської ради 

1. 
Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
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Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 78033, 

вул. Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище 
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Обертин, Івано-Франківський район,  Івано-

Франківська область,  
  

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету  

Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-

Франківська область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, 

Калуський район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, 

Калуський район, Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, 

Калуський район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів,  

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський 

район,      Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   
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Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   

Івано-Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський 

район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський 

район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, 

Калуський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, 

Калуський район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський 

район, Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський 

район, Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, 
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Надвірнянський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, 

Коломийський район, Івано-Франківська область     
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, 

Коломийський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, 

Коломийський район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 
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Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 
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78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область                                      

Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, 

Яремчанської міської ради,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-

Франківська область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, 

Надвірнянський район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, 

Поляницька сільська рада, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область                 

                                

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,     Івано-

Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, 

Косівський район Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, 

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  

Івано-Франківська область  
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Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський 

район, Івано-Франківська область  

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, 

Верховинський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, 

Верховинський район, Івано-Франківська область  

 

2. 
Інформація щодо режиму роботи центру 

надання адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. 

Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 
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Державні свята      Вихідний день 

 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок            08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок              08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                 08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                 08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця             08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи       Прийом та видача  

                          документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15               09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15                09:00-16:00            

Середа                 09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                 09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця             08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Галицької міської ради” 

Понеділок            08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 08:00-16.00 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Бурштинської  міської ради” 

Понеділок           08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:00 без перерви на обід 
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П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок              08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                  08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Рогатинської  міської ради” 

Понеділок            08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок              08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок              08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок             08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок               13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
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Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок         09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа               09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер               15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок             09:00-16:00  без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                  14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок            14:00-17:00  

Середа                  14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00   без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00    без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок             09:00-20:00   без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00   без перерви на обід 
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П’ятниця             09:00-16:00   без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету  

Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок             08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок               08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський 

район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  
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Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                   08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                   08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця               08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                   08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця               08:00-15:00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок              09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                 09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                    09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                    09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               09:00-16:00 без перерви на обід 
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Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок          08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок            08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок         08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа               08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер               08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок           08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок          08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                робота з документами 

Четвер                08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок          08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-

13:00 

Вівторок             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                робота з документами 

Четвер                08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 
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Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок             08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                 08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                 08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа               08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер               08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок            08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок         08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа               08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер               08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок         08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа               08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 
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Четвер               08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок        08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок           08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа              08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер              08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця          08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота              08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок       08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок         08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа             08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер             08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця         08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа            08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер            08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця        08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 

Неділя            Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок         08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 
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Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Віддалене робоче місце 

Понеділок         08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок            08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер               08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок            08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок               08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок           08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                 08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 
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Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота               Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                     Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 
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Віддалене робоче місце 

Понеділок               08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                     08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                 08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок               08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                  08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                     08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                     08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                 08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                     Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок          09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок             09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                 Вихідний день  

Неділя                  Вихідний день 
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3. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративних послуг 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр 

надання адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net      
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Дубовецької сільської ради 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних 

послуг Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-

39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
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Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Калуської міської 

ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, 

cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп҆янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 

 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

 

 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
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Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес:spas-sr@i.ua, 

spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних 

послуг”   Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
http://www.kolrada.gov.ua/
mailto:cnap_pn_otg@ukr.net
mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
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с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-

administrativnih-poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
mailto:regsn@ukr.net
mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com


555 

 

Центр надання адміністративних послуг  

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-

gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних 

послуг”(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

 

 

mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
mailto:cnap.kosivrada@gmail.com
mailto:tsnapkuty@ukr.net
mailto:yablunivcnap2021@


556 

 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Білоберізької сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 
Стаття 28 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр» 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

Пункти 69–75, 77–79, 101–103 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 внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про обмеження у 

використанні земель 

9. 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також вимоги 

до них 

1. Заява про внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) за формою, 

встановленою Порядком ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.             

№ 1051 (форма заяви додається)* 

2. Документація із землеустрою, яка згідно         з  

пунктом 102  Порядку 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, а саме: схеми 

землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
mailto:bil_cnap@ukr.net
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n554
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використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць; комплексні плани 

просторового розвитку територій територіальних 

громад, генеральні плани населених пунктів, детальні 

плани територій; проекти землеустрою щодо 

організації і встановлення меж територій природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення, земель 

водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів; 

проекти землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь; проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок; технічна документація із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості); інша 

документація із землеустрою відповідно до статті 

25 Закону України «Про землеустрій»; договір; 

рішення суду; робочі проекти землеустрою; проекти 

створення територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду; технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель; технічна документація із 

землеустрою щодо резервування цінних для 

заповідання територій та об’єктів; матеріали, за якими 

відповідно до законодавства, що діяло на момент їх 

розроблення, здійснювалося встановлення обмежень у 

використанні земель, визначених відповідно до  Закону 

України “Про охорону культурної спадщини” і 

встановлених частиною сьомою статті 47 Закону 

України “Про землеустрій” до набрання чинності 

Законом України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції 

у сфері земельних відносин” (у разі коли з таких 

матеріалів неможливо встановити дійсні межі 

зазначених обмежень, такі відомості вносяться до 

Державного земельного кадастру на підставі науково-

проектної документації у сфері охорони культурної 

спадщини, передбаченої Законом України “Про 

охорону культурної спадщини”, а до її розроблення - 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж режимоутворюючих об’єктів 

культурної спадщини). Документація із землеустрою, 

технічна документація з оцінки земель в електронній 

формі засвідчуються шляхом накладення електронного 

підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, 

що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, з використанням кваліфікованої 

електронної позначки часу 

3. Електронний документ 

8. 

Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Заява разом з документацією із землеустрою або 

технічною документацією оцінки земель в електронній 

формі, електронним документом надсилається в 

електронній формі засобами телекомунікаційного 

зв’язку з використанням електронного підпису, що 

базується на кваліфікованому сертифікаті електронного 

підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної 

ідентифікації особи з використанням Єдиного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n1019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
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державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через веб-сторінку Держгеокадастру 

Подання заяви про внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру разом із документацією із 

землеустрою чи документацією із оцінки земель 

здійснюється розробником такої документації, якщо 

інше не встановлено договором на виконання робіт із 

землеустрою чи оцінки земель 

9. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

12. Строк надання адміністративної послуги 

14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 

відповідному Відділі Управління надання 

адміністративних послуг  Головного управління  

Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

13. 
Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1) обмеження згідно із законом не підлягає державній 

реєстрації; 

2) із заявою про державну реєстрацію обмеження у 

використанні земель звернулася неналежна особа 

(державна реєстрація обмеження у використанні земель 

здійснюється на підставі заяви: власника земельної 

ділянки, користувача земельної ділянки державної чи 

комунальної власності або особи, на користь якої 

встановлені обмеження, - щодо обмежень, які 

стосуються використання певної земельної ділянки; 

органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування, рішенням якого затверджена 

документація із землеустрою, яка є підставою для 

внесення відомостей про ці обмеження до Державного 

земельного кадастру, - щодо інших обмежень); 

3) подані документи не відповідають вимогам законів 

та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 

актів, документації із землеустрою та містобудівної 

документації; 

4) заявлене обмеження вже зареєстроване 

14. 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Витяг з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель або рішення про 

відмову у державній реєстрації обмеження у 

використанні земель  

15. Способи отримання відповіді (результату) 

Надсилається заявникові в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на вказану у заяві про 

внесення відомостей (змін до них) адресу електронної 

пошти або з використанням Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, у тому числі через 

веб-сторінку Держгеокадастру, або видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника) центром надання 

адміністративних послуг 

16. Примітка 

*Форма заяви про внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру наведена у додатку до 

Інформаційної картки адміністративної послуги 
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Додаток 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги державна 

реєстрація обмежень у використанні 

земель з видачею витягу 

 

 Державному кадастровому реєстратору 
_______________________________________________ 

(Держгеокадастр або найменування його 
_______________________________________________ 

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

_______________________________________________ 
найменування юридичної особи) 

_______________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків /  

серія (за наявності) 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 (за наявності), дата видачі), 

та _____________________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи) 

_______________________________________________ 
(місце проживання фізичної особи / 

_______________________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи) 

_______________________________________________ 
(контактний номер телефону) 

 

ЗАЯВА 

про внесення відомостей (змін до них)  

до Державного земельного кадастру 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” прошу внести 

відомості (зміни до них) до Державного земельного 

кадастру про: 

Об’єкт Державного земельного кадастру, 

щодо якого вносяться відомості: 

 державний кордон України; 

 землі в межах території адміністративно-

територіальної одиниці; 

 землі в межах території територіальної 

громади 

 обмеження у використанні земель; 

 земельну ділянку 



560 

 

Місце розташування земельної ділянки:  

Інші відомості:  

Кадастровий номер земельної ділянки (за 

наявності): 

 

Дані про інший об’єкт Державного 

земельного кадастру, щодо якого вносяться 

відомості: 

 

 

До заяви додаються*: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

 документація із оцінки земель; 

 рішення Держгеокадастру про внесення відомостей (змін до них) про державний кордон 

України до Державного земельного кадастру; 

 документи щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України; 

 електронний документ; 

 рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування; 

 договір; 

 рішення суду; 

 документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право; 

 документи, що підтверджують погодження з органом виконавчої влади, органом місцевого 

самоврядування, фізичною, юридичною особою зміни цільового призначення земельної 

ділянки у разі обов’язкового погодження такої документації відповідно до законодавства 

та/або забезпечення виконання зобов’язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, 

лісогосподарського виробництва, у вигляді гарантії у разі обов’язкового відшкодування 

таких втрат відповідно до законодавства. 

□ У разі застосування норм статті 121 Земельного кодексу України в квадраті ставиться 

символ “V”. 

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу:_________________________________________________ 
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    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

   Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я,  

по батькові (за наявності) 

Державного кадастрового 

реєстратора 

 

 

  

 

 

 

 

МП (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

 

МП 

__________ 

*Не застосовується у випадку, передбаченому пунктом 1211 Порядку ведення Державного земельного кадастру. 
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                                                                                                                       Додаток до наказу Головного  

                                                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                                                       в Івано-Франківській області 

                                                                                                                       від      14.06.2022            № 52 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ВИДАЧА ВИТЯГУ З ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ 

ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

(назва адміністративної послуги) 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  

Управління надання адміністративних послуг 

Відділ №1 (вул. Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014) 

Відокремлене робоче місце (вул. Петраша, 1, смт. Богородчани, 77701) 

Відокремлене робоче місце (вул. Осмомисла, 3а, м. Галич, 77101)  

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 65, м. Рогатин 77001) 

Відокремлене робоче місце (вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, 77400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Винниченка, 1, м. Тлумач, 78000) 

Відділ №2 (вул. Грушевського, 25, м. Калуш, 77301) 

Відокремлене робоче місце (вул. Б. Хмельницького, 2 а, м. Долина, 77501) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, 77600) 

Відокремлене робоче місце (вул. 24 Серпня, 25, м. Болехів, 77202) 

Відділ №3 (вул. Шухевича, 5-а, м. Коломия, 78200) 

Відокремлене робоче місце (вул. Шевченка, 77, м. Городенка, 78100) 

Відокремлене робоче місце (площа Незалежності, 1, м. Снятин, 78300) 

Відділ №4 (м-н Шевченка, 30, м. Надвірна, 78400) 

Відокремлене робоче місце (вул. Свободи, 265, м. Яремче, 78501) 

Відділ №5 (вул. Незалежності, 28, м. Косів, 78600) 

Відділ №6 (вул. Франка, 33, смт.Верховина, 78701) 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративно послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 
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Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської рад 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 
  

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг) 

 виконавчого комітету Тлумацької міської ради 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Новицької сільської ради 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Рожнятівської селищної ради  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Брошнів-Осадської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

 

 

 



564 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Переріслянської сільської ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”      

(“Центр дія”) 
  

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних п надання 

адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

 
 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

1. Місцезнаходження центру 

надання 

адміністративноїпослуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 

Територіальні підрозділи ЦНАП у мікрорайонах: 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Пасічна” 

 вул. Галицька, 124-А 

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Бам”  

вул. Гетьмана Мазепи, 185  

76018, м. Івано-Франківськ, мікрорайон “Каскад”  

вул. Івана Павла ІІ, 4 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

77460, с. Черніїв, вул. Стасюка, 4 

77442, с. Підлужжя, вул. Шевченка, 39 

77441, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців,2 

77461, с. Березівка, вул. Шевченка, 24 

77462, с. Братківці, вул. Шевченка, 30 

77458, с. Чукалівка, вул. Клубна, 1-А 

76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39 

76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4 

76494, с. Микитинці, вул. Грицишина, 10 

76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4-В 

77457, с. Радча, вул. Бандери, 26 

78410, с. Тисменичани, вул. Грушевського, 54 

77454, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 15 

76493, с. Крихівці, вул. Двір, 1 

Віддалені робочі місця адміністратора ЦНАП: 

77734, с. Добровляни, вул. Шевченка, 26 

77435, с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1 

77434, с. Узин, вул. Молодіжна, 16-А 

77411, с. Камінне, вул. Мазепи, 4-А 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

77701, вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

77750, вул. Степаняка, 21а, с. Дзвиняч,  Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

77712, вул. І.Франка, 1, с. Старі Богородчани, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 
 



566 

 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

77101, вул. Площа Волі, 1 каб. 1, м.Галич, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

77111, вул. С.Стрільців буд.15, м. Бурштин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область  
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

77146, Вічевий Майдан, 1, смт. Більшівці, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 

77170, пр..Незалежності, 1, с.Тустань, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
        

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

77001, вул. Галицька, 40 м. Рогатин, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 
          

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

77401, вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

77455, вул. С.Стрільців, 55, селище Лисець, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

 77450, вул. Липова Осада, 22, с.Загвіздя, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

77423, вул. Польова, 1, с.Угринів, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

77422, вул. Галицька, 36, с. Ямниця, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Основний офіс: 

78001, вул. Макуха, 14А, м. Тлумач, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область 

Відокремлені робочі місця 

78012, вул. Лесі Українки, 1А,  с. Остриня, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область  

78033, вул. Перемоги, 13, с. Бортники, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

78060, вул. Погорєлова Михайла буд.1, селище Обертин, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область,  
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Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Основний офіс: 

78040, вул. М. Грушевського, 121, с.Олеша, Івано-

Франківський район,  Івано-Франківська область 

Віддалені робочі місця 

78022, вул. Шевченка, 11, с. Будзин, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78023, вул. Шевченка, 5, с. Делева, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область  

78024, вул. Центральна, 24-А, с.Долина, Івано-Франківський 

район,  Івано-Франківська область  

78045, вул. Січових Стрільців, 1, с.Озеряни, Івано-

Франківський район,   Івано-Франківська область 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс:                                                                           

77311, вул. Б.Хмельницького, 52, м. Калуш, Івано-Франківська 

область                                 

Віддалені робочі місця 

77331, вул. Стуса, 1, с.Мостище, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77340, вул. Січових Стрільців, 6, с.Кропивник, Калуський 

район,  Івано-Франківська область; 

77351, вул. Шевченка, 36, с.Вістова, Калуський район,  Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Панаса Мирного, 10, с.Студінка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77342, вул. Івана-Франка, 57, с.Сівка Калуська, Калуський 

район, Івано-Франківська область; 

77350, вул.Шевченка, 3, с.Боднарів, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77343, вул. 600-річчя Голиня, 18, с.Голинь, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77330, вул. Івасюка, 13, Копанки, Калуський район, Івано-

Франківська область; 

77334, вул. Грушевського, 85, с.Пійло, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77354, вул. Івана Франка, 3, с.Ріп’янка, Калуський район, 

Івано-Франківська область; 

77346, вул. Богдана Хмельницького, 16, с.Тужилів, І 

Калуський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

77316, вул. Шевченка, 114, смт. Войнилів, Калуський район,      

Івано-Франківська область                
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

77324, вул. .Шевченка, 72, с. Верхня, Калуський район,       

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

77360, вул. Шевченка, 71, с. Новиця, Калуський район,   Івано-

Франківська область  
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 
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Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

апарату Вигодської селищної ради 

77552, вул. Д.Галицького, 75, смт. Вигода, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

77533, вул. З.Красівського, 63а, с.Витвиця, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради 

77600, вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Калуський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Брошнів-Осадської селищної ради  

77611, вул. 22 Січня, 85, смт. Брошнів-Осада, Калуський район, 

Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

77662, вул. Сагайдачного, 26, смт. Перегінське, Калуський 

район,  Івано-Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг   

Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

77624, вул. Січових Стрільців, 79, с.Спас, Калуський район, 

Івано-Франківська область                
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

77202, вул. Д. Галицького, 39, м. Болехів, Калуський район, 

Івано-Франківська область  

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради   

Основний офіс: 

78200, площа Привокзальна, 2-а/1, м. Коломия, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені  робочі місця 

78213, вул. Тараса Шевченка, 40А, с. Воскресинці,  

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78215, вул. Олександра Довженка, 2А, с. Корнич, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 

78250, вул. Центральна, 8А,  с. Іванівці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78248, вул. Лесі Українки, 1, с. Раківчик, Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78453, вул. Українська, 68, с. Саджавка, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область 

78250, вул. Шкільна, 34А, с. Товмачик,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область 

78249, вул. Шевченка, 108, с. Шепарівці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область     
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Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

78274, вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область,   

Віддалені робочі  місця 

78278, вул..Франка,37, с. Слобода, Коломийський район,  

 Івано-Франківська область   

78294, вул. Шевченка, 63, с. Княждвір, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,   

78217, вул. Стефаника, 40, с. Сопів, Коломийський район,  

Івано-Франківська область   

78277, вул. Січових Стрільців, 3, с. Малий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс:  
78240, вул. Т. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський район, 

Івано-Франківська область   

Віддалене робоче місце 

78237, вул. Л.Українки, 1, с. Жукотин, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

78267, вул. Відродження, 5А, с. Матеївці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78290, вул. Миру 6, с. Дебеславці, Коломийський район,  Івано-

Франківська область,   

78291, вул. Центральна 20А, с. Семаківці, Коломийський 

район, Івано-Франківська область 

78281, вул. Українська 56, с. Пилипи, Коломийський район,  

Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

78218, вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі  місця 

78276, вул. Відродження, 15А, с. Великий Ключів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область,   

78280, вул. Молодіжна, 22, с. Мишин, Коломийський район, 

Івано-Франківська область,  
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

78254, вул. Симона Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський 

район,  Івано-Франківська область   

Віддалені робочі  місця 

78253,  вул. Січових Стрільців, 6, с. Турка, Коломийський 

район, Івано-Франківська область   

78244, вул. Січових Стрільців, 46,  с. Велика Кам`янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

78100, вул. Героїв Євромайдану, 6, м.Городенка, 

Коломийського району, Івано-Франківської області 

                                    Віддалені робочі  місця   
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78133, вул. Стефаника 6а, с. Семаківці, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78153, вул. Миру, 91, с. Виноград, Коломийський район, Івано-

Франківська область, 

78118, вул. Галицька. 50, c. Незвисько, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78126, вул. Грушевського, 33 с. Чернятин, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 

78123, вул. Галицька, 30, с. Чортовець,  Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78161, вул. Шевченка, с. Торговиця, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 

78143, вул. Січових Стрільців, 60, с. Ясенів – Пільний, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
   

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
78300, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11, м. Снятин, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

78315, вул. Богдана Хмельницького, 6, смт. Заболотів, 

Коломийський район, Івано-Франківська область 
 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

78400, вул. Визволення, 2, м. Надвірна, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

78455, вул.16 Липня, с-ще Делятин, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область  
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

78455, вул. Незалежності, 109а, с-ще Ланчин, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалене робоче місце 

78454, вул.Незалежності, 41, с.Добротів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

78420, вул. Січових Стрільців, 20, с.Перерісль, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область  

Віддалені робочі місця: 

78412, вул. Грушевського, 4, с.Волосів, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область, 

78412, вул. Українська, 82, с.Гаврилівка, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78421, вул. Січових Стрільців, 52, с.Фитьків, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 

78413, вул. Братів Бойчуків, 71, с.Цуцилів, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область 
  

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

78501, вул. Свободи, 266,  м. Яремче,  Надвірнянський район,  

Івано-Франківська область                                      
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Віддалене робоче місце 

78590, вул. Грушевського, 77б, с. Микуличин, Яремчанської 

міської ради,  Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область                    
                           

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

78596, вул. Незалежності, 27, с. Татарів, Ворохтянської 

селищної ради, Надвірнянський район,  Івано-Франківська 

область  

Віддалене робоче місце 
78595, вул. Д. Галицького, 41, с-ще Ворохта, Надвірнянський 

район,  Івано-Франківська область  
        

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

78593, вул. Карпатська, 1А, с. Поляниця, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область                                  

Віддалене робоче місце 

78592, вул. Героїв Майдану, 75 А,  с. Яблуниця, Поляницька 

сільська рада, Надвірнянський район, Івано-Франківська 

область                                          

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
78600, майдан Незалежності, 11, м. Косів,     Івано-Франківська 

область 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”       

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

78621, Площа Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівський район 

Івано-Франківська область  

Віддалене робоче  місце 

78656, вул. Луги, с.Розтоки, Косівський раайон, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

78621, вул. Лісова, 5/1, смт. Яблунів, Косівський район, Івано-

Франківська область 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

78640, вул. Шевченка, 4, с. Космач, Косівський район,  Івано-

Франківська область  
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

78635, вул. Небесної Сотні, 26, с. Рожнів, Косівський район, 

Івано-Франківська область  

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

78700, вул. Івана Франка, 20, смт. Верховина, Верховинський 

район, Івано-Франківська область 
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Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

78715, вул. Центральна, 25-а, с.Устеріки, Верховинський 

район, Івано-Франківська область  

 

2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Головний офіс ЦНАП: 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                   09.00-17.00 без перерви на обід 
Четвер                   09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця               09.00-16.00 без перерви на обід 
Субота                   09.00-16.00 без перерви на обід 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 

Територіальні підрозділи ЦНАП 

“Каскад”, “Бам”, “Пасічна”: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Територіальних підрозділів ЦНАП: 
с. Чукалівка, с. Братківці, с. Вовчинець, с.Угорники,  
с. Микитинці, с. Хриплин, с. Радча, с. Тисменичани,  
с. Драгомирчани, с. Крихівці, с.Березівка, с. Підпечери,  

с. Підлужжя, с.Черніїв:  

Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                 08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 

Віддалені  робочі місця адміністратора ЦНАП:  

с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Узин, с. Камінне: 
Понеділок              08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок                 08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа                    08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер                    08.00-17.00 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця                08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота                    Вихідний день 

Неділя,                   Вихідний день 

Державні свята      Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Понеділок             09:00-16:00 без перерви на обід                           
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Вівторок               09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                  09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                  09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця              08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Вівторок             08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Середа                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                          

Четвер                08:00-17:15 перерва  на обід 12:00-13:00                           

П’ятниця            08:00-16:00 перерва  на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради  

               Час роботи              Прийом та видача  

                                  документів без перерви  на обід 

Понеділок           09:00-17:15              09:00-16:00         

Вівторок             09:00-17:15               09:00-16:00            

Середа                09:00-17:15               09:00-16:00         

Четвер                09:00-17:15               09:00-20:00         

П’ятниця            08:00-16:00               09:00-16:00         

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Понеділок           08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               08:00-16.00 

Неділя               Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Понеділок          08:00-20:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 
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П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід   

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід   

Середа                 08:30-20:00 без перерви на обід   

Четвер                 08:30-16:00 без перерви на обід   

П’ятниця             08:30-15:30 без перерви на обід   

Субота                 за попереднім записом 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Понеділок             08:00-17:15 

Вівторок                08:00-20:00 

Середа                   08:00-17:15 

Четвер                   08:00-17:15 

П’ятниця               08:00-16:00 

Субота                   09:00-16:00 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Понеділок             08:00-15:00  без перерви на обід 

Вівторок                13:00-20:00  без перерви на обід 

Середа                   08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Понеділок             08:00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Понеділок          09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                15:00-20:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            09:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід      

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг 
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 (Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід 

Вівторок              08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-17:15 без перерви на обід 

П’ятниця             08:00-17:15 без перерви на обід   

Субота                 08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                  Вихідний день 

Відокремлені робочі місця 

с. Остриня 

Вівторок              14:00-17:00  

Четвер                 14:00-17:00     

Святкові, неробочі дні  прийом не здійснюється 

с. Бортники 

Понеділок           14:00-17:00  

Середа                 14:00-17:00 

Святкові, неробочі дні прийом не здійснюється 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Понеділок           08:00-17:15 без перерви на обід    

Вівторок              08:00-17:15 без перерви на обід 

Середа                 08:00-17:15 без перерви на обід 

Четвер                 08:00-20:00 без перерви на обід 

Субота                 Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Понеділок           09:00-16:00  без перерви на обід    

Вівторок             09:00-20:00   без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00  без перерви на обід 

Четвер                 09:00-16:00  без перерви на обід 

П’ятниця             09:00-16:00  без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

в с. Будзин, с. Делева, с.Долина, с.Озеряни 

Вівторок             09:00-20:00  без перерви на обід 

Четвер                09:00-16:00  без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00  без перерви на обід 

Понеділок, середа, субота, неділя вихідні дні 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 
Понеділок              08.00-16.30 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-16.30 без перерви на обід 

Середа                    08.00-16.30 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.30 без перерви на обід 

Субота                    08.00-15.00 без перерви на обід 

Неділя                   Вихідний день 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

Понеділок             08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                   08.00-17.00 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця               08.00-16.00 перерва на обід  12.00-13.00 
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Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця               09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Понеділок             08:00-17.15 без перерви на обід 

Вівторок                08:00-17.15 без перерви на обід 

Середа                   08:00-20.00 без перерви на обід 

Четвер                   08:00-17.15 без перерви на обід 

П’ятниця               08:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Понеділок             09:00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок               09:00-16.00 без перерви на обід 

Середа                  09:00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                  09:00-20.00 без перерви на обід 
П’ятниця              09:00-16.00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

77503, вул. Грушевського, 18, м. Долина, Калуський район  

Івано-Франківська область 

Понеділок            08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок               08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                  08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                  08.00-20.00 час прийому  09.00-20.00  

П’ятниця              08.00-16.00 час прийому  08.00-15.00  

Субота                  08.00-17.15 час прийому  08.00-15.00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Понеділок           08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00  

Вівторок              08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Середа                 08.00-17.15 час прийому  09.00-16.00 

Четвер                 08.00-20.00 час прийому  13.00-20.00  

П’ятниця             08.00-16.00 час прийому  09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади  

Понеділок            08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Вівторок               08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00 

Середа                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

Четвер                  08.30-17.15 час прийому  08.30-16.00  

П’ятниця              08.30-16.00 час прийому  08.30-15.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  
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Рожнятівської селищної ради  

Понеділок              09:00-16:00 

Вівторок                 09:00-16:00 
Середа                    09:00-16:00 
Четвер                    09:00-20:00 

П’ятниця                08:00-15:00 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день  
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Понеділок             09.00-17:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-17:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-20:00 без перерви на обід 

П'ятниця               09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця                09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району  

 Івано-Франківської області 

Понеділок             09.00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок                09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                   09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                   09:00-16:00 без перерви на обід 

П'ятниця               09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                  Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської ради 

Понеділок          08:00-15:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-20:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-15:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                08:00-15:00 без перерви на обід 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           08:30-16:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:30-16:00 без перерви на обід 

Середа                08:30-20:00 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:30-15:30 без перерви на обід 

Субота                08:30-15:30 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
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Вівторок            08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:30-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:30-15:30 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    

Основний офіс: 

Понеділок           08:00-15:00 без перерви на обід 

Вівторок             08:00-15:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-15:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Слобода 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                  робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Княждвір 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Сопів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

с. Малий Ключів 

Понеділок           08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 робота з документами 

Четвер                 08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П`ятниця             08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:30-16:30 без перерви на обід  

Вівторок             08:30-16:30 без перерви на обід 

Середа                08:30-16:30 без перерви на обід 

Четвер                08:30-16:30 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00  без перерви на обід 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок           09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок              09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа                 09:00-16:00 без перерви на обід  

Четвер                 09:00-20:00 без перерви на обід  

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід  

Віддалені робочі  місця 

Понеділок            08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок              08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                 08:30-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця             08:30-16:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 
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Нижньовербізької сільської ради 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід  

Вівторок            08:00-20:00 без перерви на обід 

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід  

Четвер                08:00-17:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-17:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок         09:00-16:00 без перерви на обід 

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід 

Середа               09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           09:00-16:00 без перерви на обід 

Віддалені робочі  місця 

с. Турка 

Понеділок          08:00-17:15 перерва на обід 12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа               08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер               08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 

с. Велика Кам`янка 

Понеділок          08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00             

Середа                08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:15 перерва на обід  12:00-13:00 

П’ятниця            08:00-16:00 перерва на обід  12:00-13:00 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалені робочі місця 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                10:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            09:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Понеділок         08:00-17:15  санітарна година 12:00-13:00 

Вівторок            08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Середа               08:00-17:15 санітарна година 12:00-13:00 

Четвер                08:00-20:00 санітарна година 12:00-13:00 

П’ятниця           08:00-16:00  санітарна година 12:00-13:00 

Субота               08:00-15:00  санітарна година 12:00-13:00 

Неділя та державні св’ята  Вихідний день 
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Понеділок       08:00-17:15  без перерви на обід 

Вівторок         08:00-17:15  без перерви на обід 

Середа             08:00-17:15  без перерви на обід 

Четвер             08:00-20:00  без перерви на обід 

П’ятниця         08:00-16:00  без перерви на обід 

Субота             Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 

Державні св’ята Вихідний день 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

Понеділок      08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок         08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа            08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер            08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця        08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота            Вихідний день 

Неділя            Вихідний день 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Понеділок        08.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок          08.00-16.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя              Вихідний день 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 перерва на обід 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-16.00 перерва на обід 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  Переріслянської 

сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок        08.00-15.00 без перерви на обід 

Вівторок           08.00-15.00 без перерви на обід 

Середа              08.00-15.00 без перерви на обід 

Четвер              08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця          08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
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Віддалене робоче місце 

Понеділок        08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Вівторок           08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Середа              08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Четвер              08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

П’ятниця          08.00-17.15 обідня перерва 12.00-13.00 

Субота              Вихідний день 

Неділя               Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с.Микуличин 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
  

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Понеділок         08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа               08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер               08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота               Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

с-ще Ворохта 

Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-17:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-17:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-16:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                Вихідний день 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Понеділок          08:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок             08:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                08:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця            08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок          08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Вівторок             08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 

Середа                08:00-17:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Четвер                08:00-17:00 перерва на обід  12:00-13:00 



582 

 

П’ятниця            08:00-15:00 перерва на обід 12:00-13:00 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Понеділок              08.00-17.00 

Вівторок                 08.00-17.00 

Середа                    08.00-17.00 

Четвер                    08.00-20.00 

П’ятниця                08.00-16.45 

Субота                    08.00-15.00 

Неділя                    Вихідний день 

Державні свята     Вихідний день 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”  

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділок                    Вихідний день 

Віддалене робоче місце 

Понеділок                08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Вівторок                   08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Середа                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Четвер                      08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

П’ятниця                  08.15-17.15 перерва на обід  12.00-13.00 

Субота                      Вихідний день 

Неділя                      Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Понеділок               08.30-16.30 

Вівторок                  08.30-16.30 

Середа                     08.00-16.30 

Четвер                     08.30-20.00 

П’ятниця                 08.30-16.00  

Субота:                   Вихідний день 

Неділя:                    Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Понеділок              08.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок                 08.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                    08.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                    08.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця                08.00-15.00 без перерви на обід 

Субота                    Вихідний день 

Неділя                     Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Понеділок             09.00-17.00 без перерви на обід 

Вівторок               09.00-17.00 без перерви на обід 

Середа                  09.00-17.00 без перерви на обід 

Четвер                  09.00-20.00 без перерви на обід 

П’ятниця              09.00-16.00 без перерви на обід 
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Субота                   Вихідний день 

Неділя                   Вихідний день 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Понеділок            09.00-17.00 

Вівторок              10.00-20.00    

Середа,                 09.00-17.00  

Четвер                  09.00-17.00  

П’ятниця              09.00-16.00  

Субота                 Вихідний день 

Неділя                  Вихідний день 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Білоберізької сільської ради 

Понеділок           09.00-16.00 без перерви на обід 

Вівторок              09.00-20.00 без перерви на обід 

Середа                 09.00-16.00 без перерви на обід 

Четвер                 09.00-16.00 без перерви на обід 

П’ятниця             09.00-16.00 без перерви на обід   

Субота                 Вихідний день  

Неділя                  Вихідний день 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

м.Івано-Франківська 

Телефон/факс: (0342)75-01-19, 75-20-41 

Електронний адрес: cnap@mvk.if.ua 

Веб-сайт: www.cnap.if.ua 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради” 

Телефон:  (03471)-2-17-09, (03471) 2-45-39 

Електронний адрес:  boho-cnap2021@ukr.net                         
 

Центр надання адміністративних послуг  

Дзвиняцької сільської ради 

Телефон:  (03471) 30-2-48 

Електронна пошта: ds.tsnap@gmail.com, 

Веб-сайт: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/ 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Старобогородчанської сільської ради Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області 

Електронна пошта: cnap.stbogo@gmail.com 

Веб-сайт: https://st-bogorodchany.gov.ua Розділ (“Центр надання 

адміністративних послуг”) 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Галицької міської ради” 

Телефон:  (03431) 2-14-38 

Електронний адрес: gal.znap@ukr.net        
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської  міської ради” 

Телефон:  (03438) 4-60-10 

Електронний адрес: cnap.burshtyn@gmail.com 
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Більшівцівської селищної ради” 

Телефон:  (03431) 6-17-72 

Електронний адрес: bilsrada@ukr.net        

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
mailto:ds.tsnap@gmail.com
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Відділ “Центр надання адміністративних послуг 

Дубовецької сільської ради” 

Телефон:  0963638053 

Електронний адрес: cnapdubivtsi@ukr.net    
 

Управління “Центр надання адміністративних послуг 

Рогатинської  міської ради” 

Телефон:  (03435) 24-2-49 

Електронний адрес: cnap_rogatyn@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Тисменицької  міської ради 

Телефон: (03436) 2-44-47, 0972342264   

Електронний адрес: adminpos@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Лисецької селищної ради 

Телефон:     (03436) 4-11-53,  (03436)  4-11-39 

Електронний адрес: lysets@ukr.net 

Веб-сайт:   https://lsr.if.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Загвіздянської сільської  ради 

Електронний адрес: zagvizdya.silrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Угринівської сільської ради 

Телефон:  (0342) 58-60-36, 

Електронний адрес: srugriniv@ukr.net 

Веб-сайт: ugrunivotg.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг                        

Ямницької сільської ради 

Телефон:   (03436) 53-2-17  

Електронний адрес: yamnytsia.tsnap@ukr.net  
Веб-сайт: yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/ 

 

Відділ надання адміністративних послуг  

(Центр надання адміністративних послуг)  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради 

Телефон:  (03479) 2-35-70  

e-mail: tlumachtsnap@ukr.net 

веб-сай https://tlumacka-gromada.gov.ua 
 

Відділ Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обертинської селищної ради  

Телефон  0977496878  

Електронний адрес: obertyncnap@ukr.net 

Веб-сайт: obertynska.org.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

у Олешанській сільській раді 

Телефон:  +38 096 733 15 07  

Електронний адрес: olesharada1@ukr.net 

Веб-сайт:  https://oleshaotg.gov.ua/, 

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету Калуської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03472) 7-96-32 

Електронний адрес: klmrdoz@gmail.com, cnapkalush@ukr.net 

Віддалені робочі місця адміністраторів: 

 

mailto:cnap_rogatyn@ukr.net
https://lsr.if.ua/
mailto:srugriniv@ukr.net
mailto:yamnytsia.tsnap@ukr.net
mailto:tlumachtsnap@ukr.net
https://tlumacka-gromada.gov.ua/
mailto:obertyncnap@ukr.net
mailto:olesharada1@ukr.net
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с. Мостище  

Телефон:  0667909504 (Любов Пукіш)    

Електронний адрес: mostysche@ukr.net 

с. Кропивник  

Телефон:  0991909683 (Надія Федунь)  

Електронний адрес: kropyvnyk59@ukr.net  

с. Вістова      

Телефон:  099086072 (Наталія Гарас )  

Електронний адрес: vistova36@meta.ua 

с. Сівка Калуська 

Телефон  0667205446 (Леся Деренько)  

Електронний адрес: SivkaKaluska@i.ua 

с. Студінка        

Телефон    0993477948 (Віра Андрусів)   

Електронний адрес: studinka.s.rada@ukr.net 

с. Боднарів   

Телефон   0950049143 (Ярослава Верстюк)  

Електронний адрес: bodnariv.tsnap@ukr.net  

с. Голинь  

Телефон:    0680110900 (Орися Матрофайло)     

Електронний адрес: golin.tsnap@ukr.net  

с. Копанки  
Телефон  0502574547 (Ірина Сондей)         

Електронний адрес: kopanku20@ukr.net 

с. Пійло  
Телефон  0506093120 (Світлана Парцей)     

Електронний адрес:  piylo.tsnap@ukr.net 

с. Ріп янка 

Телефон:  0987773925 (Марія Рошко) 

Електронний адрес:  ripyanka.tsnap@gmail.com 

с.Тужилів  
Телефон  0663061506 (Богдана Щепківська)  

Електронний адрес: tuzhyliv@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Войнилівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади 

Телефон:  (03472) 96-2-33 

Електронний адрес: voinyliv_tsnap@ukr.net 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

Телефон:  +380 95 703 52 80 

Елекстронний адрес: danyuk.cnap.otg@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Новицької сільської ради 

Телефон:  0502627383 

Електронний адрес: cnap@novotg.gov.ua 
 

Управління надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Долинської міської ради 

Телефон: (03477) 2-50-53 

Електронний адрес: cnap.dolyna.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://cnap.dolyna.if.ua  
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

  апарату Вигодської селищної ради 

Телефон: (03477) 61-2-44, 61-2-57 

Електронний адрес: cnap_vigoda@ukr.net 

Веб-сторінка: https://vyhoda.info 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Витвицької сільської ради територіальної громади 

Телефон: (03477) 3-53-41 

mailto:voinyliv_tsnap@ukr.net
mailto:danyuk.cnap.otg@gmail.com
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Електронний адрес: vrada@vytvytska-gromada.gov.ua 

Веб-сторінка: https://vytvytska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг  

Рожнятівської селищної ради  

Телефон: (03474) 2-02-78 

Електронний адрес: cnap.rozhniativ.info@gmail.com 

Веб-сторінка: https://rozhnrada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

 Брошнів-Осадської селищної ради  

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net 

Веб-сторінка: www.broshniv.info    
 

Центр надання адміністративних послуг  

Перегінської селищної ради 

Телефон: 0347498379 

Електронний адрес: perehinsksr@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг  

 Спаської сільської ради  Калуського району   

Івано-Франківської області 

Телефон: (380) 994954374 

Електронний адрес: spas-sr@i.ua, spaska.gromada@ukr.net 

Веб-сторінка: spaska.gromada.org.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Болехівської міської рада 

Телефон/факс: +38 (03437) 3-44-85 

Електронний адрес: cnap@bolekhiv-rada.gov.ua 

Веб-сайт: https://bolekhiv-rada.gov.ua 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг”   

Коломийської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон.: (03433) 4-74-81 

Електронний адрес: cnap_kol@ukr.net 

Веб-сайт: httр:// www.kolrada.gov.ua 

Віддалені робочі  місця адміністраторів: 

с. Воскресінці 

Телефон:  (03433) 7-64-00 

с. Корнич  

Телефон: (03433) 9-26-24 

с. Іванівці 

Телефон: (03433) 9-12-46 

с. Раківчик 

Телефон:  (03433) 9-92-34 

с. Саджавка 

Телефон:  (03475) 3-56-34 

с.Товмачик 

Телефон:  (03433) 9-12-40 

с. Шепарівці 

Телефон: (03433) 9-94-10 
 

Відділ надання адміністративних послуг 

Печеніжинської селищної  ради    
Телефон: (03433) 64-2-02 

Електронний адрес: cnap_pn_otg@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Коршівської сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 66-4-69 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=vrada%40vytvytska-gromada.gov.ua
https://vytvytska-gromada.gov.ua/
http://www.broshniv.info/
mailto:perehinsksr@ukr.net
mailto:spas-sr@i.ua
mailto:spaska.gromada@ukr.net
http://www.kolrada.gov.ua/
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Електронний адрес: cnapkorshiv@gmail.com 

Віддалене робоче місце 

Телефон: (03433) 66-1-97 
 

Відділ Центр надання адміністративних послуг 

Матеївецької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 92-1-40 

Електронний адрес: tsnap_mateivoth@ukr.net 

Веб-сторінка: httр:// mateivoth.gromada.org.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Дебеславці 

Електронний адрес: debeslavci.1453@ukr.net 

с. Семаківці  

Електронний адрес: semakivzi@ukr.net 

с. Пилипи 

Електронний адрес: pylypy_s.r@ukr.net 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 90-0-10 

Електронний адрес: tsnap.nvotg@ukr.net 

Веб-стрінка: httр:// nvotg.gov.ua 

Віддалені робочі  місця 

с. Великий Ключів  

Телефон: (03433) 96-2-09  

с. Мишин  

Телефон: (03433) 60-0-35 
 

Центр надання адміністративних послуг 

П’ядицької сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон: (03433) 97-2-24 

Електронна адреса: pyadyky.rada@ukr.net 

Віддалені робочі місця 

с. Турка 

Теефони: (03433) 91-6-33, (03433) 91-6-24 

Електронна адреса: tyrkarada@i.ua 

с. Велика Кам`янка 

Телефон: (03433) 98-2-24 

Електронний адрес: vel_kam_ko@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Городенківської міської ради 

Телефон/факс: (03430) 2-80-30 

Електронний адрес: zrr555@gmail.com 

Веб-сайт: https://horodenkarda.gov.ua/nadannya-administrativnih-

poslug/ 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Снятинської міської ради 
Телефон: (03476) 2-51-58, (03476) 2-50-10, 0987459690 

Електронна адреса: regsn@ukr.net 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Заболотівської селищної ради 

Телефон:  0977027206 

Електронний адрес: cnap@zabolotiv-rada.gov.ua 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Управління надання адміністративних послуг 

Надвірнянської міської ради 

mailto:cnapkorshiv@gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=debeslavci.1453%40ukr.net
mailto:semakivzi@ukr.net
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=pylypy_s.r%40ukr.net
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Телефон: (03475) 2-53-34  

Електронний адрес: cnap.nadvirna@gmail.com 
 

Відділ центру надання адміністративних послуг 

Делятинської селищної ради 

Телефон: (03475) 4-32-75, 0989709803 

Електронний адрес: Cnap.Del@ukr.net 

Веб-сторінка: delyatynska-gromada.gov.ua 
 

Відділ надання адміністративних послуг  

Ланчинської селищної ради 

Телефон: 0676998478 

Електронний адрес: cnap.lanchin@gmail.com 

Веб-сторінка: https://lanchynska-gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг   

Переріслянської сільської ради 

Телефон: 0976626842 

Електронний адрес: cnap@pererislyanska-gromada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Яремчанської міської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 2-25-30 

Електронний адрес:  she1965@ukr.net   

Віддалене робоче місце 

Телефон:  (03434) 3-96-02 

Електронний адрес:  mykulychyn@ukr.net   
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради 

Основний офіс: 

Телефон./факс: (03434) 3-52-40 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net  

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Телефон/факс: (03434) 4-14-55 

Електронний адрес: cnap_vorokhta@ukr.net 

Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua 
 

Відділ “Центр  надання адміністративних послуг” 

Виконавчого комітету Поляницької  сільської ради 

Основний офіс: 

Телефон:  (03434) 3-73-30, +380681865229 

Електронний адрес: cnap_pol@ukr.net     

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Косівської міської ради 
Телефон: (03478) 22239 

Електронний адрес : cnap.kosivrada@gmail.com 

Веб-сайт: https//kosivmr.if.ua 
 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”      

(“Центр дія”) 

Основний офіс: 

Телефон:  0980923104 

Електронний адрес: tsnapkuty@ukr.net 

Веб-сайт: http: //kuty-rada.gov.ua 

Віддалене робоче місце 

Електронний адрес: roztokusilrada@gmail.com 
 

 

 

mailto:Cnap.Del@ukr.
mailto:cnap.lanchin@gmail.com
mailto:cnap_vorokhta@ukr.net
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Центр надання адміністративних послуг 

Яблунівської селищної ради 

Телефон: (03478) 3-61-52 

Електронний адрес: yablunivcnap2021@ukr.net 

Веб-сайт: yablunivska.gromaga.com.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Космацької сільської ради 

Телефон: (03478)  5-77-21 

Електронний адрес: kosmach.tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: https:// kosmacka.gromada.gov.ua 
 

Центр надання адміністративних послуг 

Рожнівської сільської ради 

Телефон: (03478)  26222 

Електронний адрес: rozhniv-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://rozhnivska.gromada.org.ua 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

 
Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

Телефон: 0982402267 

Електронний адрес: cnap.verrada@gmail.com 
 

Центр надання адміністративних послуг Білоберізької 

сільської ради 

Телефон: 0987017973 

Електронний адрес: bil_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: biloberizkaotg.gov.ua/useful-info/group/atsnap 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Статті 20, 23 Закону України «Про оцінку земель». 

5. Акти Кабінету Міністрів України  Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р.    

№ 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р.       

№ 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України»; 

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 юридичної, фізичної особи, органу державної влади або 

органу місцевого самоврядування. 

mailto:yablunivcnap2021@
mailto:rozhniv-cnap@ukr.
mailto:cnap.verrada@gmail.com
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9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Заява про надання витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

2. 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 

Подаються до центру надання адміністративних послуг 

особисто заявником (уповноваженою особою заявника), 

направлення поштою або в електронній формі через Єдиний 

державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія», у 

тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру. 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно. 

12. Строк надання адміністративної 

послуги 

Строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати реєстрації 

відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру. 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

1. Відсутність технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель. 

2. Земельна ділянка несформована. 

3. Відсутність у відомостях Державного земельного кадастру 

коду виду цільового призначення земельної ділянки, 

визначеного відповідно до додатку 59
 
до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Витяг з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки або відмова у видачі такого витягу. 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві. 

У разі подання заяви в електронній формі результат може  

надаватись в електронній формі технічними засобами 

телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису. 

16. Примітка  
 

 

 

 

 


