ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Довідник про центри надання
адміністративних послуг
(ЦНАП)
Луганської області
м. Сєвєродонецьк 2020

Мережа центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Луганської області

19 ЦНАП
6 ЦНАП міських рад:
м. Сєвєродонецьк
м. Лисичанськ
+ 2 ВРМА (м. Привілля,
м. Новодружеськ)
м. Кремінна
м. Рубіжне
м. Попасна
м. Старобільськ

22 ВРМА (віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП)

6 ЦНАП РДА:
м. Кремінна
смт Мілове
смт Новоайдар
смт Новопсков
м. Сватове
смт Станиця Луганська

7 ЦНАП ОТГ:
с. Чмирівка
смт Троїцьке
смт Новопсков
смт Красноріченське
смт Марківка

смт Білокуракине
смт Біловодськ

+ 2 ВРМА (с. Заайдарівка, с. Осинове)
+ 2 ВРМА (с. Бараниківка, с. Новоолександрівка)
+ 4 ВРМА (с. Бондарівка, с. Кризьке,
с. Лісна Поляна, с. Сичанське)
+ 4 ВРМА (с. Курячівка, с. Нещеретове,
с. Дем’янівка, с. Тимошине)
+ 8 ВРМА (с. Бараниківка, с. Городище, с. Плугатар,
с. Данилівка, с. Євсуг, с. Кононівка,
с. Литвинівка, с. Новоолександрівка)

(станом на 01.07.2020)

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у м. Сєвєродонецьку
Адреса
бульвар Дружби Народів, буд. 32-а, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93404

Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі будівлі поряд з відділенням № 4 ПАТ «Укрпошта» та будівлею Сєвєродонецької міської ради,
на відстані 10 м від зупинки громадського транспорту «Бульвар Дружби Народів» маршрутного таксі № 110
Найпопулярніші послуги

Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:30 - 15:30
Вівторок – 08:30 - 15:30
Середа
– 08:30 - 15:30
Четвер
– 09:30 - 20:00
П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:
Ел. пошта:

(06452) 4-43-37, (095) 368 40 06
cnap@sed-rada.gov.ua
ispolkom@sed-rada.gov.ua
Офіційний веб-сайт

http://www.sed-rada.gov.ua/administrativni-poslugi
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/cnapSever/
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/2jpeEF2uRnw

 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа, що дає право громадянину України на
виїзд за кордон
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
 комплексна послуга «єМалятко»
 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Супутні послуги
 програмно-технічний комплекс самообслуговування
 банківський термінал самообслуговування, POS-термінали

 2 дитячі куточки
 куточок самообслуговування

https://diia.gov.ua/

Електронізація






чат-бот у застосунку Telegram, ім’я користувача ЦНАП у м.Сєвєродонецьку або @cnap_severodonetk_bot
консультування та попередній запис електронною поштою
система електронної черги
видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
видача довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у приміщенні осіб, реєстрацію місця проживання/перебування особи (для
отримання ID-картки ), замовлених через вебпортал igov.org.ua
 послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, замовлених через
вебпортал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/
 мобільний кейс для надання послуг «на дому»
 інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою та електронною поштою, через чат-бот

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у м. Лисичанську
Адреса
вул. Гетьманська, буд. 63, м. Лисичанськ, Луганська область, 93100
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку поруч з
магазином «Зелений світ», на відстані 500 метрів від зупинки громадського транспорту
«Вул. ім. Д.І. Менделєєва» маршрутного таксі № 111, 402
Найпопулярніші послуги

Години
прийому
суб’єктів
звернень

Для довідок:

Понеділок – 08:00 - 16:00
Вівторок – 08:00 - 16:00
Середа
– 08:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 16:00
П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти
(06451) 7 37 23, 7 33 19,
(095) 655 86 06

 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа, що
дає право громадянину України на виїзд за кордон
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і
45-річного віку
 комплексна послуга «єМалятко»
 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Віддалене місце для роботи
адміністратора ЦНАП
у м. Привілля,
вул. Ломоносова, 40
прийом суб’єктів звернень
1-ий та 3-ій четвер місяця:
09:00 - 15:00
Віддалене місце для роботи
адміністратора ЦНАП
у м. Новодружеськ,
вул. Миру, 23
прийом суб’єктів звернень
2-ий та 4-ий вівторок місяця:
09:00 - 15:00

Супутні послуги
Паспортні послуги:

(06451) 7 32 46

Ел. пошта

adminposluga@lis.gov.ua

Офіційний веб-сайт
http://adminposluga.lis.gov.ua/

 вільний Wі-Fі
 банківський термінал самообслуговування, POS-термінал






Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/CNAPLysychansk/



Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/PMgF2VFBtct




 дитячий куточок
 куточок самообслуговування

https://diia.gov.ua/

Електронізація
чат-бот у застосунку Telegram, ім’я користувача ЦНАП у м. Лисичанську або @LisCNAP_bot
консультування та попередній запис електронною поштою
система електронної черги
видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
видача довідок про склад сім’ї, про стаж роботи і заробітну плату на призначення (перерахунок) пенсії; дозволу на участь у
дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні; погодження маршруту
руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, замовлених через вебпортал igov.org.ua
послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, замовлених через
вебпортал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/
мобільний кейс для надання послуг «на дому»
інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою та електронною поштою, через чат-бот у Telegram

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Рубіжанської міської ради
Адреса
площа Володимирська, 2, м. Рубіжне, Луганська область, 93011
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі приміщення Рубіжанської міської ради, на відстані 100 метрів
від зупинки громадського транспорту «Палац культури» маршрутного таксі № 101, 107, 111
Найпопулярніші послуги
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 09:00 - 16:00
Вівторок – 09:00 - 16:00
Середа
– 13:00 - 20:00
Четвер
– 09:00 - 16:00
П’ятниця – 09:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний










Супутні послуги

Контакти

Для довідок:
Ел. пошта

(06453) 6 47 32, 6 20 60
oparu@rmr.gov.ua






Офіційний веб-сайт
https://rmr.gov.ua/centr-nadannyaadministratyvnykh-posluh/
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://cutt.ly/5yM1wjS
Посилання на Google Maps
https://cutt.ly/ryM18KV

реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб
комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
комплексна послуга «єМалятко»
з земельних питань
державна реєстрація прав на нерухоме майно
державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

банківський термінал самообслуговування
дитячий куточок
вільний Wі-Fі
куточок самообслуговування

https://diia.gov.ua/
Електронізація









консультування та попередній запис електронною поштою
система електронної черги
видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, замовлених через
вебпортал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/
мобільний кейс для надання послуг «на дому»
інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою та електронною поштою

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у м. Кремінна
Адреса
проспект Дружби, буд. 13, м. Кремінна, Луганська область, 92900
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі приміщення міської ради (біля міського фонтану), на відстані 400 м від зупинки
громадського транспорту «Кремінський районний суд»
Найпопулярніші послуги
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:

(6454)2 16 43,
066 000 22 01

Ел. пошта

cnap@kremrada.gov.ua









Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/kreminskarada
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/f9CZnuq7RaL2

https://diia.gov.ua/

Супутні послуги
 банківський термінал самообслуговування
 вільний Wі-Fі
 дитячий куточок

Офіційний веб-сайт

http://www.kremrada.gov.ua/index.php/tsentrnadannya-administrativnikh-poslug/kontakty-tahrafik-roboty

реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа,
що дає право громадянину України на виїзд за кордон
комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
комплексна послуга «єМалятко»
з земельних питань
державна реєстрація прав на нерухоме майно
державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Електронізація








консультування та попередній запис електронною поштою
система електронної черги
видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, замовлених через
вебпортал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/
мобільний кейс для надання послуг «на дому»
інформування про хід розгляду справи: телефоном, СМС, поштою та електронною поштою
мобільний ЦНАП для надання послуг у віддалених населених пунктах

Відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП)
виконавчого комітету Старобільської міської ради
Адреса
вул. Центральна, 36, м. Старобільськ, Старобільський район, Луганська область, 92703
Місце розташування
ЦНАП знаходиться в центральній частині міста в приміщенні міської ради, поруч із райдержадміністрацією, на відстані 200 м
від зупинки громадського транспорту та відділення Укрпошти, 100 м – від відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», 200 м – від
відділення АТ «УкрСиббанк» та 400 м – від АТ «Ощадбанк»
Години прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:30 - 15:30
Вівторок – 08:30 - 15:30
Середа
– 08:30 - 15:30
Четвер
– 08:30 - 15:30
П’ятниця – 08:30 - 15:30
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний

Найпопулярніші послуги







Контакти
Для довідок:

Ел. пошта

(06461) 2 19 90,
(095) 565 08 59
starobilsk-cnap@ukr.net

Супутні послуги





Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/starobilskamr
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/PqTydbTsSJN2

вільний Wі-Fі
банківський термінал самообслуговування
дитячий куточок
куточок самообслуговування

https://diia.gov.ua/
Електронізація

Офіційний веб-сайт
https://starobelsk.lg.ua/posluhy/tsnap

реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
комплексна послуга «єМалятко»
з земельних питань
державна реєстрація прав на нерухоме майно
державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців






консультування та попередній запис електронною поштою
система електронної черги
видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, замовлених через
вебпортал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/
 мобільний кейс для надання послуг «на дому»
 інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою та електронною поштою

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
виконавчого комітету Попаснянської міської ради
Адреса
вул. Миру, 151, м. Попасна, Попаснянський район, Луганська область, 93300
Місце розташування
ЦНАП знаходиться в центрі міста, на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку, неподалік від районної державної
адміністрації, на відстані 100 м від зупинки громадського транспорту «Площа Миру» маршрутного таксі № 101, 103, 104
Найпопулярніші послуги
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 20:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:
Ел. пошта

(06474) 3 27 88
popasna-cnap@ukr.net

 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа, що дає
право громадянину України на виїзд за кордон
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Супутні послуги





вільний Wі-Fі
банківський термінал самообслуговування
куточок самообслуговування
дитячий куточок

https://diia.gov.ua/

Електронізація
Офіційний веб-сайт
http://popasn-gorsovet.gov.ua/admin_services
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/cnap.popasna
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/o8V82jBSWTA2

 консультування та попередній запис електронною поштою
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
 замовлення через вебпортал igov.org.ua послуг відділу архітектури та містобудування райдержадміністрації: погодження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки; надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; надання
будівельного паспорта забудови земельної ділянки; надання паспорта прив’язки тимчасової споруди, його переоформлення та
продовження строку дії; внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди
 мобільний кейс для надання послуг «на дому»
 інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою та електронною поштою

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
виконавчого комітету Біловодської селищної ради
Адреса
вул. Центральна, 130, смт Біловодськ, Біловодський р-н, Луганська область, 92800
Місце розташування
ЦНАП знаходиться в центрі смт Біловодська у двоповерховій будівлі районної державної адміністрації на першому поверсі, на
відстані: 300 м – від громадської зупинки «Школа», 250 м – від громадської зупинки «Вулиця Шевченка», де зупиняються автобуси
міжміського сполучення, 50 м – від селищної ради, 250 м – від відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» та 400 м – від відділення АТ
«Ощадбанк»
Найпопулярніші послуги

Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 20:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний

 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа, що дає право громадянину України на
виїзд за кордон
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
 комплексна послуга «єМалятко»
 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Контакти
Для довідок:

(06466) 2 02 88,
(099) 960 93 61

Ел. пошта

cnap-belovodsk@ukr.net
Офіційний веб-сайт

http://cnap.belovodsk-rada.gov.ua/
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/5oedKicw6Lq

Супутні послуги
 вільний Wі-Fі
 банківський термінал самообслуговування, POS-термінал

 дитячий куточок
 куточок самообслуговування

https://diia.gov.ua/

Електронізація





консультування електронною поштою
система електронної черги
видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, замовлених через
вебпортал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/
 мобільний ЦНАП для надання послуг у віддалених населених пунктах
 мобільний кейс для надання послуг «на дому»
 інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою та електронною поштою

Віддалені робочі місця адміністраторів Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)
виконавчого комітету Біловодської селищної ради

Бараниківський старостинський округ
вул. Миру, 22, с. Бараниківка
телефон: (06466) 9 61 32
Городищенський старостинський округ
вул. Покровська, 10, с. Городище
телефон: (06466) 9 76 42
Данилівський старостинський округ
вул. Миру, 6, с. Данилівка
телефон: (06466) 9 41 74
Євсугський старостинський округ
вул. Широка, 215, с. Євсуг
телефон: (06466) 9 53 42

Офіційний веб-сайт
http://cnap.belovodsk-rada.gov.ua/

Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/5oedKicw6Lq

Адміністративні послуги, які надаються через віддалені
робочі місця адміністраторів ЦНАП
 оформлення субсидії
 встановлення статусів, видача посвідчень, виплата допомоги та
компенсацій (багатодітним, постраждалим в наслідок катастрофи на
Чорнобильській АЕС, особам з інвалідністю, постраждалим в
наслідок торгівлі людьми, ВПО тощо)
 виплата у зв’язку з вагітністю та пологами
 надання допомоги при усиновленні дитини
 забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівки)
 видача путівок на влаштування до будинків інтернатів
 дозвіл на укладення угоди стосовно розподілу спадкового майна,
вчиненя правочинів з нерухомим майном право влаcності або право
користування яким має дитини
 видача: будівельного паспорта, містобудівних умов та обмежень,
висновків відповідності містобудівному законодавству
 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання
 прийом документів для отримання спеціальної бюджетної дотації на
тваринництво

Години прийому
суб’єктів звернень на
віддалених
робочих
місцях
адміністраторів
ЦНАП

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний

Кононівський старостинський округ
вул. Центральна, 2, с. Кононівка
телефон: (06466) 9 94 44
Литвинівський старостинський округ
вул. Центральна, 56, с. Литвинівка
телефон: (06466) 9 61 42
Новоолександрівський старостинський округ
вул. Чаговця, 1, с. Новоолександрівка
телефон: (06466) 9 55 46

Плугатарський старостинський округ
вул. Маяковського, 12-а, с. Плугатар
Телефон: (06466) 9 66 34

https://diia.gov.ua/

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Білокуракинської селищної ради
Адреса
вул. Центральна, 63-а, смт. Білокуракине, Білокуракинський район, Луганська область, 92200
Місце розташування
ЦНАП знаходиться в одноповерховій будівлі, в якій розташовані територіальні підрозділи Міграційної
служби України та Держгеокадастру, на відстані 700 м від центру селища
Найпопулярніші послуги

Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 20:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний

 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та
документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні
громадянином 25- і 45-річного віку
 комплексна послуга «єМалятко»
 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Курячівський старостинський округ
вул. Центральна , 15, с. Курячівка
телефон: (06462) 9 67 15

Супутні послуги

Дем’янівський старостинський округ
вул. Молодіжна, 2-а, с. Дем’янівка
телефон: (06462) 9 44 37

Контакти
Для довідок:

(06462) 2 21 11,
(099) 960 93 61

Ел. пошта

cnapbelokurakino@meta.ua
Офіційний веб-сайт

https://bilokurakynska-gromada.gov.ua/kontakti-tarezhim-roboti-cnap-13-41-01-19-07-2018/
Веб-сторінка в соціальній мережі

https://cutt.ly/2iymr1c

Віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП:

 банківський POS-термінал
 кулер з питною водою

 дитячий куточок
 куточок самообслуговування

Нещеретівський старостинський округ
пров. Світлий, 1, с. Нещеретове
телефон: (06462) 9 63 43
Тимошинський старостинський округ
вул. Миру, буд. 1, с. Тимошине
телефон: (06462) 9 55 23

Електронізація







консультування та попередній запис електронною поштою
призначення допомоги при народженні дитини через вебсторінку https://e-services.msp.gov.ua/
призначення житлової субсидії через вебсторінку https://subsidii.mlsp.gov.ua/
мобільний кейс для надання послуг «на дому»
https://diia.gov.ua/
інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою та електронною поштою
послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, замовлених через
вебпортал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Красноріченської селищної ради
Адреса
вул. Центральна, 20, смт Красноріченське, Кремінський район, Луганська область, 92913
Місце розташування
ЦНАП розташований в центрі селища на першому поверсі селищної ради, 350 м від зупинки
громадського транспорту в районі місцевого ринку та відділення «Укрпошта». Маршрутне таксі
«Сватове-Сєвєродонецьк», «Бараниківка-Сєвєродонецьк»
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:00 - 16:00
Вівторок – 08:00 - 20:00
Середа
– 08:00 - 16:00
Четвер
– 08:00 - 16:00
П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:
Ел. пошта

(06454) 9 30 84,
(050) 256 44 10
cnap_kr-sovet@ukr.net
Офіційний веб-сайт

Найпопулярніші послуги
 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа, що
дає право громадянину України на виїзд за кордон
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином
25- і 45-річного віку
 комплексна послуга «єМалятко»
 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Супутні послуги
 вільний Wі-Fі
 банківський термінал самообслуговування

 дитячий куточок
 куточок самообслуговування

Віддалене робоче місце
адміністратора ЦНАП
кв. Гагаріна, 3,
с. Бараниківка
телефон: (06454) 9 62 71
прийом суб’єктів звернень
понеділок - четвер: 08:00 - 17:00;
п’ятниця: 08:00 - 16:00
Віддалене робоче місце
адміністратора ЦНАП
вул. Шкільна, 1-д,
с. Новоолександрівка
телефон: (06454) 9 97 42

прийом суб’єктів звернень
понеділок - четвер: 08:00 - 17:00;
п’ятниця: 08:00 - 16:00

https://krasnorichenska-gromada.gov.ua//
Веб-сторінка в соціальній мережі

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000309
98136392
Посилання на Google Maps
https://cutt.ly/MaYESHQ

Електронізація
 консультування та попередній запис електронною поштою
 мобільний кейс для надання послуг «на дому»
 інформування про хід розгляду справи: смс, телефоном, поштою та електронною поштою,
через соціальну мережу Facebook

https://diia.gov.ua/

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Марківської селищної ради
Адреса
вул. Центральна, 22, смт Марківка, Марківський район, Луганська область, 92400
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на І поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, на відстані 50 м від
районної державної адміністрації та у 10 хвилинах ходьби від автовокзалу
Найпопулярніші послуги
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний

 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа,
що дає право громадянину України на виїзд за кордон
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 комплексна послуга «єМалятко»
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 послуги соціального характеру

Контакти
Для довідок:

(06464) 9 17 99,
(066) 286 34 33

Ел. пошта

mar_cnap2@i.ua
Офіційний веб-сайт

https://markivska-gromada.gov.ua/centr-nadannyaadministrativnih-poslug-08-25-23-11-03-2020/
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/groups/348014859066749

 вільний Wі-Fі
 банківський POS-термінал

Супутні послуги
 дитячий куточок
 куточок самообслуговування
 ксерокопіювання

Віддалені робочі місця
адміністраторів ЦНАП:
пров. Центральний, 1-д,
с. Бондарівка
телефон: (06464) 9 42 42
вул. Миру, 18-а,
с. Кризьке,
телефон: (06464) 9 41 42
вул. Центральна, 13-а,
с. Лісна Поляна
телефон: (06464) 9 37 42
вул. Центральна, 5,
с. Сичанське
телефон: (06464) 9 51 80

Електронізація
 консультування та попередній запис електронною поштою
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку
https://e.land.gov.ua/services
 послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, замовлених через вебпортал «Он-лайн будинок юстиції»
https://diia.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
 інформування про хід розгляду справи: смс, телефоном, поштою та електронною поштою, через соціальну мережу Facebook
 мобільний кейс для надання послуг «на дому»
 система електронної черги

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Новопсковської селищної ради
Адреса
вул. Шкільна, 15-б, смт Новопсков, Новопсковський район, Луганська область, 92302
Місце розташування

Години
прийому
суб’єктів
звернень
в ЦНАП

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 20:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:

(06463) 2 18 17,
(066) 142 62 33

Ел. пошта

info@novopskovrada.gov.ua
Офіційний веб-сайт

ЦНАП знаходиться на першому поверсі приміщення селищного будинку культури, неподалік
від будівлі районного БТІ та територіального підрозділу Державної міграційної служби України,
на відстані 1,2 км від автовокзалу

Віддалені робочі місця
адміністраторів ЦНАП:

Найпопулярніші послуги

вул. Слобожанська, 72,
с. Осинове
телефон: (06463) 9 47 42

 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа, що дає
право громадянину України на виїзд за кордон
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 комплексна послуга «єМалятко»
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 послуги соціального характеру
Супутні послуги
 вільний Wі-Fі
 банківський термінал самообслуговування

 дитячий куточок
 куточок самообслуговування

вул. Первомайська, 35,
с. Заайдарівка
телефон: (06463) 9 81 43
Години прийому суб’єктів
звернень на віддалених
робочих місцях адміністраторів

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00

Електронізація

http://novopskovrada.gov.ua/cnap-1524555595/
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://cutt.ly/JifvqFx
Посилання на Google Maps
https://cutt.ly/KifvFpy

 консультування та попередній запис електронною поштою
 послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців, замовлених через вебпортал «Он-лайн будинок юстиції»
https://online.minjust.gov.ua/
 мобільний кейс для надання послуг «на дому»
 інформування про хід розгляду справи: смс, телефоном, поштою та електронною поштою,
через соціальну мережу Facebook

https://diia.gov.ua/

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Троїцької селищної ради
Адреса
квартал Молодіжний, 6, смт Троїцьке, Троїцький район, Луганська область, 92100
Місце розташування
ЦНАП знаходиться в одноповерховій будівлі, поруч з Троїцькою амбулаторією загальної практики-сімейної медицини
на відстані 300 м від центру селища
Найпопулярніші послуги
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:45 - 17:00
Вівторок – 08:45 - 17:00
Середа
– 08:45 - 17:00
Четвер
– 09:00 - 20:00
П’ятниця – 09:00 - 17:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:

(06456) 2 21 10,
(095) 560 21 47

Ел. пошта

cnap.troitske@ukr.net

 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа, що дає право громадянину України
на виїзд за кордон
 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 комплексна послуга «єМалятко»
 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 послуги соціального характеру
Супутні послуги
 вільний Wі-Fі
 банківський термінал самообслуговування

https://diia.gov.ua/

Електронізація

Офіційний веб-сайт
https://troicka-gromada.gov.ua/centr-nadannyaadministrativnih-poslug-1528972582/

 дитячий куточок
 куточок самообслуговування






консультування та попередній запис електронною поштою
видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
мобільний кейс для надання послуг «на дому»
інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою та електронною поштою

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
виконавчого комітету Чмирівської сільської ради
Адреса
вул. Повітрянофлотська, 52-а, с. Чмирівка, Старобільський район, Луганська область, 92740
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі приміщення сільської ради, поруч з зупинкою громадського транспорту,
на відстані 3 км від автовокзалу м. Старобільська
Найпопулярніші послуги
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:30 - 15:00
Вівторок – 08:30 - 15:00
Середа
– 08:30 - 15:30
Четвер
– 08:30 - 15:30
П’ятниця – 08:30 - 13:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:

(099) 089 95 19

Ел. пошта

cnap.cmyrivska.gromada@gmail.com

 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа,
що дає право громадянину України на виїзд за кордон
 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 комплексна послуга «єМалятко»
 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 послуги соціального характеру
Супутні послуги
 вільний Wі-Fі
 банківський термінал самообслуговування

Посилання на Google Maps
https://cutt.ly/nigpcvx

https://diia.gov.ua/

Електронізація

Офіційний веб-сайт
https://chmyrivska-gromada.gov.ua/centr-nadannyaadministrativnih-poslug-11-57-57-23-01-2018/

 дитячий куточок
 куточок самообслуговування






консультування та попередній запис електронною поштою
видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
мобільний кейс для надання послуг «на дому»
інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою та електронною поштою

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Кремінської районної державної адміністрації
Адреса
вул. Банкова, 3, м. Кремінна, Кремінський район, Луганська область, 92905
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі приміщення управління державної Казначейської служби України у Кремінському районі Луганської
області, неподалік від будівлі районної державної адміністрації, на відстані 500 м від зупинки громадського транспорту «Нарсуд», де зупиняються
автобуси міжміського сполучення, на відстані 1 км від автостанції

Години
прийому
суб’єктів
звернень

Найпопулярніші послуги
Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 09:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:
Ел. пошта

(06454) 2 24 76
rdakremcentr@ukr.net
Офіційний веб-сайт

 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Супутні послуги
 вільний Wі-Fі
 банківський POS-термінал
 куточок самообслуговування

https://diia.gov.ua/

Електронізація

http://krem.loga.gov.ua/content/pro_cnap_1
Веб-сторінка в соціальній мережі

https://cutt.ly/Licrg38
Посилання на Google Maps
https://cutt.ly/bicrEpD

 консультування та попередній запис електронною поштою, через соціальну мережу Facebook
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
 інформування про хід розгляду справи: смс, телефоном, поштою, через соціальну мережу Facebook

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Міловської районної державної адміністрації
Адреса
вул. Миру, 39, смт Мілове, Міловський район, Луганська область, 92500
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі приміщення управління агропромислового розвитку, біля районної державної адміністрації,
управління соціального захисту населення, відділення Пенсійного фонду України на відстані: 1 км – від автовокзалу, 800 м – від відділення АТ
«Ощадбанк», 1,2 км – від відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»
Найпопулярніші послуги





Години
прийому
суб’єктів
звернень

з земельних питань
державна реєстрація прав на нерухоме майно
державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
служби у справах дітей
комплексна послуга «єМалятко»

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 20:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 09:00 - 16:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний

Контакти
Для
довідок:
Ел. пошта

(06465) 2 20 58,
(066) 542 60 55
(066) 311 79 71
(050) 878 31 89
dozvil_milove@ukr.net
administrator_milove@ukr.net

Супутні послуги
 вільний Wі-Fі
 куточок самообслуговування
Електронізація
 консультування електронною поштою
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку
https://e.land.gov.ua/services
 послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, замовлених через вебпортал «Он-лайн будинок юстиції»
https://online.minjust.gov.ua/
 інформування про хід розгляду справи: смс, телефоном, поштою, через соціальну мережу
Facebook

https://diia.gov.ua/
Офіційний веб-сайт
http://mil.loga.gov.ua/
розділ «Центр надання
адміністративних послуг»
Посилання на Google Maps
https://cutt.ly/FicU0g1

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
при Новоайдарській районній державній адміністрації
Адреса
вул. Центральна, 28-а, смт Новоайдар, Новоайдарський район, Луганська область, 93500
Місце розташування
ЦНАП заходиться у приміщенні громадського будинку в центрі смт Новоайдар, на відстані 50 м від зупинок громадського
транспорту, де зупиняються автобуси сполученням до м. Сєвєродонецька, смт Станиці Луганської, м. Щастя та місцевий автобус.
Поряд з будівлею ЦНАПу знаходиться Новоайдарський відділ Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області,
навпроти – Новоайдарська школа-гімназія та відділення ПАТ «Укрпошта»
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:30 - 15:30
Вівторок – 08:30 - 15:30
Середа
– 08:30 - 20:00
Четвер
– 08:30 - 15:30
П’ятниця – 08:30 - 15:30
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:

(06445) 9 48 77, 9 27 51

Ел. пошта

cnapnaydar@ukr.net

Офіційний веб-сайт

http://ndar.loga.gov.ua/content/pro_centr_0
Посилання на Google Maps
https://cutt.ly/AivbrUN

Найпопулярніші послуги





вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
з земельних питань
державна реєстрація прав на нерухоме майно
державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Супутні послуги

 вільний Wі-Fі
 куточок самообслуговування
 банківський POS-термінал

https://diia.gov.ua/

Електронізація
 консультування електронною поштою
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
 послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, замовлених через
вебпортал «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/
 мобільний кейс для надання послуг «на дому»
 інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою, електронною поштою

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
при Новопсковській районній державній адміністрації
Адреса
вул. Українська, 53, смт Новопсков, Новопсковський район, Луганська область, 92303

Місце розташування
ЦНАП знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі відділення ПАТ «Укрпошта», на відстані 100 м від зупинки
громадського транспорту «Ощадбанк»
Найпопулярніші послуги
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 20:00
П’ятниця – 08:00 - 15:45
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для довідок:
Ел. пошта

(06463) 2 19 46








вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
з земельних питань
державна реєстрація прав на нерухоме майно
державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
служби у справах дітей
висновки відділу культури
Супутні послуги






вільний Wі-Fі
куточок самообслуговування
ксерокопіювання
канцелярські товари

cnapnovopskov@i.ua

Електронізація
 консультування електронною поштою
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через
вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
 інформування про хід розгляду справи: смс, телефоном, поштою,
електронною поштою

https://diia.gov.ua/
Офіційний веб-сайт

http://nvp.loga.gov.ua/content/informaciya_pro_centr_nadannya_administrativnih_poslug
Веб-сторінка в соціальній мережі
http://nvp.loga.gov.ua/content/informaciya_pro_centr_nadannya_administrativnih_poslug
Посилання на Google Maps
https://cutt.ly/9ivJjo3

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
при Сватівській районній державній адміністрації
Адреса
майдан Злагоди, 43, м. Сватове, Сватівський район, Луганська область, 92600
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі будівлі комунальної установи «Сватівський районний народний дім «Сватова Лучка»,
поруч з будівлею районної державної адміністрації, на відстані 100 м від зупинки громадського транспорту «Майдан Злагоди»
маршрутного таксі № 127, 108 101
Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:00 - 15:00
Вівторок – 08:00 - 15:00
Середа
– 08:00 - 15:00
Четвер
– 08:00 - 20:00
П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний
Контакти

Для
довідок:

099 295 22 36

Ел. пошта

admcentr.svatovo@gmail.com

Найпопулярніші послуги
 вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
 оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та документа, що дає право громадянину України на
виїзд за кордон
 комплексна послуга для підлітків ID-14 + інн
 з земельних питань
 державна реєстрація прав на нерухоме майно
 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Супутні послуги
 вільний Wі-Fі
 банківський POS-термінал

Офіційний веб-сайт
http://svt.loga.gov.ua

розділ «Центр надання адміністративних
послуг»
Посилання на Google Maps
https://cutt.ly/AivbrUN

 дитячий куточок
 куточок самообслуговування

https://diia.gov.ua/

Електронізація





консультування електронною поштою
видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
інформування про хід розгляду справи: смс, телефоном, поштою, електронною поштою, через соціальну мережу Facebook
мобільний кейс для надання послуг «на дому»

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Станично-Луганської районної державної адміністрації
Адреса
вул. Барбашова, 38, смт Станиця Луганська, Станично-Луганський район, Луганська область, 93600
Місце розташування

Години
прийому
суб’єктів
звернень

Понеділок – 08:00 - 15:00
Вівторок – 08:00 - 15:00
Середа
– 13:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 15:00
П’ятниця – 08:00 - 14:00
Субота
– вихідний
Неділя
– вихідний

ЦНАП знаходиться на першому поверсі двоповерхової будівлі «Райспоживспілки» поруч з будівлею відділення ПАТ
«Укртелеком», на відстані: 250 м – від громадської зупинки «Вулиця Центральна», де зупиняються автобуси міжміського
сполучення, та 500 м – від КПВВ «Станиця Луганська»
Найпопулярніші послуги
 відділу містобудування та архітектури
 державного земельного кадастру
 комплексна послуга «єМалятко»

Контакти
Для довідок:
Ел. пошта

(06472) 3 15 08
stncnap@i.ua
Офіційний веб-сайт

http://stn.loga.gov.ua
розділ «Центр надання адміністративних
послуг»
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/2MSM1pZ6Znh6Fh4n7

Супутні послуги
 банківський POS-термінал
 куточок самообслуговування

https://diia.gov.ua/
Електронізація

 консультування та попередній запис телефоном
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених через вебсторінку https://e.land.gov.ua/services
 інформування про хід розгляду справи: телефоном, поштою, електронною поштою

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТУРИЗМУ
проспект Центральний, 59,
м. Сєвєродонецьк,
Луганська область,
Україна,
93406
тел./факс: (06452) 2 33 08
е-mail: economy@loga.gov.ua

