ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Довідник
про центри надання
адміністративних послуг
Луганської області

м. Сєвєродонецьк 2018
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Адміністративні послуги – це обличчя влади. Тому
прозорість, швидкість та якість їх надання є пріоритетом
обласної державної адміністрації як державного органу,
відповідального за політику в сфері надання
адміністративних послуг Луганщини. Турбота про
людину, захист її громадянських прав і свобод, високий
рівень життя, пріоритет гуманістичних цінностей –
фундаментальні речі, на яких будується європейський
вибір держави Україна.
З метою створення зручних та доступних умов для
отримання громадянами та суб’єктами господарювання
якісних
адміністративних
послуг,
забезпечення
сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам
корупції та усунення посередництва під час їх надання, а
також
відповідно
до
Закону
України
«Про
СЕРГІЙ МЕДВЕДЧУК
адміністративні послуги» в області діють 19 центрів Директор Департаменту
надання адміністративних послуг. Серед них: 11 – при економічного розвитку,
районних державних адміністраціях, 4 міських центри та торгівлі та туризму
4 центри, які обслуговують об’єднані територіальні Луганської обласної
громади. У поточному році заплановане відкриття державної адміністрації
центрів
надання
адміністративних
послуг
Красноріченської та Троїцької селищних рад, які обслуговуватимуть громади.
Щорічно суб’єкти господарської діяльності та громадяни у центрах отримують
понад двісті тисяч адміністративних послуг.
Через центри надаються найбільш популярні адміністративні послуги у таких
сферах: державної реєстрації бізнесу, громадських формувань та речових прав на
нерухоме майно; земельних відносин; реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання/перебування особи тощо.
Обласна державна адміністрація щиро вдячна всім міжнародним партнерам, які
спрямовують свої зусилля для того, щоб у центрах надання адміністративних послуг
Луганщини були створені комфортні умови як для споживачів послуг, так і персоналу,
який працює в центрах. Ми вдячні Європейському Союзу, програмі ПРООН
«Відновлення і розбудова миру», проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II),
що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
проекту «Реформа управління на сході України ІІ», що виконується компанією
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини
(BMZ), які надають допомогу зі створення та облаштування центрів, здійснюють
ремонти приміщень, оснащують їх всім необхідним – сучасними меблями,
обладнанням, програмним забезпеченням, навчають персонал надавати послуги на
високому рівні.
Центри надання адміністративних послуг у Луганській області будуть і надалі
розвиватися та неодмінно досягнуть європейського рівня обслуговування.
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Мережа центрів надання адміністративних послуг
Луганської області (станом на 01.07.2018)

 4 ЦНАПи міських рад
 4 ЦНАПи об’єднаних територіальних громад
 11 ЦНАПи при райдержадміністраціях
 2 ЦНАПи об’єднаних територіальних громад,
відкриття яких заплановане у 2018 році
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Центр надання адміністративних послуг у м. Лисичанську
Дата відкриття
31.12.2013
Адреса
вул. Гетьманська, буд. 63, м. Лисичанськ, Луганська область,
93100
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі чотириповерхового
житлового будинку поруч з відділенням АТ «УкрСиббанк» та
магазином «Зелений світ», на відстані 500 метрів від зупинки
громадського
транспорту
«Вул.
ім.
Д.І.Менделєєва»
маршрутного таксі № 111, 402
Контакти
тел.
моб. тел.
факс
електронна адреса

(06451) 7 37 23, 7 33 19, 7 31 72
(095) 655 86 06
(06451) 7 32 47
adminposluga@lis.gov.ua

Години прийому суб’єктів
звернень
Понеділок – 08:00 - 17:00
Понеділок – 08:00 - 15:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 15:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Середа
– 10:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 15:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота
– 08:00 - 15:00
Субота
– 08:00 - 13:00
Неділя
– вихідний
Неділя
– вихідний
Офіційний веб-сайт
http://adminposluga.lis.gov.ua/
Веб-сторінка в соціальній мережі
http://www.facebook.com/Центр-надання-адміністративнихпослуг-у м. Лисичанську-205186433169283/
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/PMgF2VFBtct
Електронізація
 Консультування та попередній запис електронною поштою
 Система електронної черги

Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України»
веб-сайту
Держгеокадастру
за
посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

Видача довідки про заробітну плату та стаж роботи на
призначення (перерахунок) пенсії; дозволу на участь у
дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні
параметри якого перевищують нормативні; погодження маршруту
руху транспорттного засобу під час дорожнього перевезення
небезпечних вантажів замовлених через веб-портал igov.org.ua
Супутні послуги
 Банківський термінал самообслуговування
 Дитячий куточок
Графік роботи
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Центр надання адміністративних послуг загального відділу
Рубіжанської міської ради
Дата відкриття
01.11.2012
Адреса
пл. Володимирська, 2, м. Рубіжне, Луганська область, 93011
Місце розташування
ЦНАП знаходиться
на першому поверсі приміщення
виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, на відстані
100 метрів
від зупинки громадського транспорту «Палац
культури» маршрутного таксі № 101, 107, 111
Контакти
тел. (06453) 6 47 32, 6 20 60
електронна адреса oparu@rmr.gov.ua
Години прийому суб’єктів
Графік роботи
звернень
Понеділок – 08:00 - 17:00 Понеділок – 09:00 - 16:00
Вівторок – 08:00 - 17:00 Вівторок – 09:00 - 16:00
Середа
– 11:00 - 20:00 Середа
– 13:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 17:00 Четвер
– 09:00 - 16:00
П’ятниця – 08:00 - 17:00 П’ятниця – 09:00 - 16:00
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://rmr.gov.ua/
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/Центр-надання-адміністративнихпослуг-Рубіжанської-міської-ради-2060545594211394
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/ZTpuUZm3xYu
Електронізація





Консультування електронною поштою, facebook
Попередній запис електронною поштою
Система електронної черги
Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Банківський термінал самообслуговування
 Вільний wi-fi
 Дитячий куточок

,
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Центр надання адміністративних послуг у
м. Сєвєродонецьку
Дата відкриття
02.01.2014
Адреса
бульвар Дружби Народів, буд. 32-а,
Луганська область, 93404

м.

Сєвєродонецьк,

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
Контакти
тел. (06452) 4 43 37,
електронна адреса cnap@sed-rada.gov.ua
Години прийому суб’єктів
Графік роботи
звернень
Понеділок – 08:00 - 16:45
Понеділок – 08:30 - 15:30
Вівторок – 08:00 - 16:00
Вівторок – 08:30 - 15:30
Середа
– 08:00 - 16:00
Середа
– 08:30 - 15:30
Четвер
– 08:00 - 19:00
Четвер
– 09:30 - 19:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://sed-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/centr-nadannyaadministrativnih-poslug
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/cnapSever/
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/2jpeEF2uRnw
Електронізація
 Консультування електронною поштою
 Система електронної черги
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
 Видача довідок про склад сім’ї та реєстрацію місця
проживання/перебування особи, замовлених через вебпортал igov.org.ua
Супутні послуги
 Банківський термінал самообслуговування
 Дитячий куточок
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Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна
Дата відкриття
01.04.2016
Адреса
проспект Дружби буд. 13, м. Кремінна, Луганська область, 92900
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі приміщення міської
ради (біля бювету питної води), на відстані 400 м від зупинки
громадського транспорту «Кремінський районний суд»
Контакти
тел. (06454) 3 19 32
електронна адреса cnap@kremrada.gov.ua
Години прийому суб’єктів
Графік роботи
звернень
Понеділок – 08:00 - 17:00
Понеділок – 08:00 - 16:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 16:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 16:00
Четвер
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 16:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00
П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://kremrada.gov.ua/index.php/tsentr-nadannya-administrativnikhposlug/info
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/kreminskarada/
(веб-сторінка міської ради)
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/f9CZnuq7RaL2
Електронізація
 Консультування електронною поштою
 Система електронної черги
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Вільний wi-fi
 Дитячий куточок
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Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Біловодської селищної ради Біловодського району
Дата відкриття
16.11.2013
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 Шевченко», де зупиняються
автобуси міжміського сполучення, 50 м – від селищної ради,
250 м – від відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» та 400 м –
від відділення АТ «Ощадбанк»
Контакти
тел. (06466) 2 02 88
моб. тел. 096 23 40 983
електронна адреса cnap-belovodsk@ukr.net
Графік роботи
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, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://belovodsk-rada.gov.ua/pro-cnap/
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/5oedKicw6Lq
Електронізація
 Консультування та попередній запис електронною поштою
 Система електронної черги
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Вільний wi-fi
 Дитячий куточок
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Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської селищної
ради об’єднаної територіальної громади
Дата відкриття
24.07.2018
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
Контакти
тел. (06462) 2 21 11
електронна адреса cnapbelokurakino@meta.ua
Графік роботи
Години прийому суб’єктів звернень
Понеділок – 08:00 - 16:00 Понеділок – 08:30 - 15:00
Вівторок – 08:00 - 20:00 Вівторок – 08:30 - 19:00
Середа
– 08:00 - 16:00 Середа
– 08:30 - 15:00
Четвер
– 08:00 - 16:00 Четвер
– 08:30 - 15:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00 П’ятниця – 08:30 - 15:00
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
https://bilokurakynska-gromada.gov.ua/kontakti-ta-rezhim-roboticnap-13-41-01-19-07-2018/
Електронізація
 Система електронної черги
Супутні послуги
 Вільний wi-fi
 Дитячий куточок
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Центр надання адміністративних послуг Новопсковської
селищної ради об’єднаної територіальної громади
Дата відкриття
01.08.2017
Адреса
вул. Шкільна, 15-б, смт Новопсков, Новопсковський район,
Луганська область, 92302
Місце розташування
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
Контакти
тел. (06463) 2 18 17
моб. тел. 066 142 62 33
електронна адреса info@novopskovrada.gov.ua
Графік роботи
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, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://novopskovrada.gov.ua/cnap-1524555595/
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/npsrada/
(веб-сторінка селищної ради)
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/2jpeEF2uRnw
Електронізація
 Консультування електронною поштою
 Система електронної черги
Супутні послуги
 Банківський термінал самообслуговування
 Вільний wi-fi
 Дитяча кімната
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Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Чмирівської сільської ради об’єднаної територіальної громади
Дата відкриття
30.05.2018
Адреса
вул. Повітрянофлотська, 52-а, с. Чмирівка, Старобільський
район, Луганська область, 92740
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі приміщення сільської
ради, на відстані 3 км від автовокзалу м. Старобільська
Контакти
електронна адреса cnap.cmyrivska.gromada@gmail.com
Графік роботи
Години прийому суб’єктів звернень
Понеділок – 07:30 - 16:30 Понеділок – 08:30 - 15:00
Вівторок – 07:30 - 16:30 Вівторок – 08:30 - 15:00
Середа
– 07:30 - 18:00 Середа
– 08:30 - 18:00
Четвер
– 07:30 - 16:30 Четвер
– 08:30 - 15:30
П’ятниця – 07:30 - 16:30 П’ятниця – 08:30 - 15:30
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://chmyrivska-gromada.gov.ua/centr-nadannya-administrativnihposlug-11-57-57-23-01-2018/
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/ChmyrivskaOTG/
(веб-сторінка селищної ради)
Електронізація
 Система електронної черги
Супутні послуги
 Вільний wi-fi
 Дитячий куточок
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Центр надання адміністративних послуг
Білокуракинської районної державної адміністрації
Дата відкриття
04.10.2013
Адреса
вул. Центральна, 63-а, смт Білокуракине, Білокуракинський
район, Луганська область, 92200
Місце розташування
ЦНАП знаходиться в одноповерховій будівлі на відстані
700 метрів від центру селища та 1000 метрів від автостанції
Контакти
тел. (06462) 2 19 11
електронна адреса cnap.brda@ukr.net
Графік роботи
Понеділок – 08:00 - 16:00
Вівторок – 09:00 - 20:00
Середа
– 09:00 - 16:00
Четвер
– 09:00 - 16:00
П’ятниця – 09:00 - 16:00
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://bk.loga.gov.ua/
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/bkrda/?ref=br_rs
(веб-сторінка райдержадміністрації)
Електронізація
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Банківський термінал самообслуговування
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Центр надання адміністративних послуг
Кремінської районної державної адміністрації
Дата відкриття
16.12.2013
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
Контакти
тел. (06454) 2 24 76
електронна адреса rdakremcentr@ukr.net
Графік роботи
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, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://krem.loga.gov.ua
розділ «Центр надання адміністративних послуг»
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/kreminskarda/?ref=br_rs
(веб-сторінка райдержадміністрації)
Електронізація
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Банківський POS-термінал
 Вільний wi-fi
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Центр надання адміністративних послуг
Марківської районної державної адміністрації
Дата відкриття
31.12.2013
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
Контакти
тел. (06464) 9 12 59
моб. тел. 095 046 13 87
електронна адреса Mar_Cnap2@i.ua
Графік роботи
Години прийому суб’єктів звернень
Понеділок – 08:00 - 17:00 Понеділок – 08:00 - 16:00
Вівторок – 08:00 - 17:00 Вівторок – 08:00 - 16:00
Середа
– 08:00 - 20:00 Середа
– 08:00 - 19:00
Четвер
– 08:00 - 17:00 Четвер
– 08:00 - 16:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00 П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://mar.loga.gov.ua/content/zagalna_informaciya
Електронізація
 Система електронної черги
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta






Супутні послуги
Банківський POS-термінал
Вільний wi-fi
Дитячий куточок
Копіювання документів
Канцелярські товари
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Центр надання адміністративних послуг Міловської
районної державної адміністрації
Дата відкриття
31.12.2013
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»
Контакти
тел. (06465) 2 20 58
моб. тел. +38 066 567 46 02
+38 066 311 79 71
+38 066 189 73 47
електронна адреса dozvil_milove@ukr.net
administrator_milove@ukr.net
Графік роботи
Години прийому суб’єктів звернень
Понеділок – 08:00 - 17:00 Понеділок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 20:00 Вівторок – 08:00 - 20:00
Середа
– 08:00 - 17:00 Середа
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:00 - 17:00 Четвер
– 08:00 - 17:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00 П’ятниця – 08:00 - 16:00
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://mil.loga.gov.ua/
розділ «Центр надання адміністративних послуг»
Електронізація
 Консультування електронною поштою
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Вільний wi-fi
 Дитячий куточок
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Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
при Новоайдарській райдержадміністрації
Дата відкриття
01.01.2014
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»
Контакти
тел. (06445) 9 48 77
електронна адреса cnapnaydar@ukr.net
Графік роботи
Години прийому суб’єктів звернень
Понеділок – 08:00 - 17:00 Понеділок – 08:30 - 15:30
Вівторок – 08:00 - 17:00 Вівторок – 08:30 - 15:30
Середа
– 08:00 - 20:00 Середа
– 09:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 17:00 Четвер
– 08:30 - 15:30
П’ятниця – 08:00 - 16:00 П’ятниця – 08:30 - 15:30
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://ndar.loga.gov.ua/
розділ «Центр надання адміністративних послуг»
Електронізація
 Консультування та попередній запис електронною
поштою
 Система електронної черги
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта
України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Банківський POS-термінал
 Вільний wi-fi
 Дитячий куточок
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Центр надання адміністративних послуг
при Новопсковській районній державній адміністрації
Дата відкриття
08.01.2014
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»
Контакти
тел. (06463) 2 19 46
моб. тел. +38 066 071 30 21
електронна адреса cnapnovopskov@i.ua
Години прийому суб’єктів
Графік роботи
звернень
Понеділок – 08:00 - 17:00
Понеділок – 08:00 - 15:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 15:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 15:00
Четвер
– 08:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 15:00
П’ятниця – 08:00 - 15:45
П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://nvp.loga.gov.ua/
розділ «Центр надання адміністративних послуг»
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/Новопсковська-районна-державнаадміністрація-158580024625555/
(веб-сторінка райдержадміністрації)
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/7vZz1iAjiZt
Електронізація
 Консультування електронною поштою
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова
карта України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Копіювання документів
 Канцелярські товари
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Центр надання адміністративних послуг
при Попаснянській районній державній адміністрації
Дата відкриття
27.12.2013
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
Контакти
тел. (06474) 3 27 88
електронна адреса popasna-cnap@ukr.net
Графік роботи
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, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://pps.loga.gov.ua
розділ «Центр надання адміністративних послуг»
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/cnap.popasna/
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/o8V82jBSWTA2
Електронізація
 Консультування електронною поштою
 Видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених
через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта України» вебсайту
Держгеокадастру
за
посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
 Надання 7 адміністративних послуг відділу архітектури та
містобудування райдержадміністрації, замовлених через вебпортал igov.org.ua
Супутні послуги
 Банківський POS-термінал
 Вільний wi-fi
 Дитячий куточок
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Центр надання адміністративних послуг
при Сватівській районній державній адміністрації
Дата відкриття
08.01.2014
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
Контакти
тел. +38 099 295 22 36
електронна адреса admcentr.svatovo@gmail.com
Години прийому суб’єктів звернень
Графік роботи
державними реєстраторами:
Понеділок – 08:00 - 17:00
Понеділок – 08:00 - 15:00
Вівторок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:00 - 15:00
Середа
– 08:00 - 17:00
Середа
– 08:00 - 15:00
Четвер
– 08:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 15:00
П’ятниця – 08:00 - 17:00
П’ятниця – неприйомний день
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Години
прийому
з
надання
адміністративних
послуг
Держгеокадастру:
Понеділок – неприйомний день
Вівторок – 08:00 - 12:00
Середа
– 08:00 - 12:00
Четвер
– 08:00 - 12:00
П’ятниця – неприйомний день
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://old.svt.loga.gov.ua

розділ «Центр надання адміністративних послуг»
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/Q5eSEuF6d9t
Електронізація
 Консультування та попередній запис електронною поштою
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених
через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта України» вебсайту
Держгеокадастру
за
посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Дитячий куточок
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Центр надання адміністративних послуг
Станично-Луганської районної державної адміністрації
Дата відкриття
26.12.2013
Адреса
вул. Барбашова, 38, смт Станиця Луганська, Станично-Луганський
район, Луганська область, 93600
Місце розташування
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»
Контакти
тел. (06472) 3 15 08
електронна адреса stncnap@i.ua
Години
прийому
суб’єктів
звернень адміністраторами:
Понеділок – 08:00 - 14:00
Вівторок – 08:00 - 14:00
Середа
– 08:00 - 14:00
Четвер
– 08:00 - 14:00
П’ятниця – 08:00 - 14:00
Субота, неділя – вихідні
Години прийому суб’єктів звернень
державними реєстраторами:
Понеділок – 08:00 - 12:00
Вівторок – 08:00 - 12:00
Середа
– 08:00 - 12:00
Четвер
– 08:00 - 12:00
П’ятниця – 08:00 - 12:00
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://stn.loga.gov.ua
розділ «Центр надання адміністративних послуг»
Веб-сторінка в соціальній мережі
https://www.facebook.com/stnrda
(веб-сторінка райдержадміністрації)
Електронізація

Графік роботи
Понеділок – 08:00 - 16:30
Вівторок – 08:00 - 16:30
Середа
– 08:00 - 16:30
Четвер
– 08:00 - 16:30
П’ятниця – 08:00 - 15:30
Субота, неділя – вихідні

 Консультування та попередній запис електронною поштою
 видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених
через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта України» вебсайту
Держгеокадастру
за
посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
Супутні послуги
 Банківський POS-термінал
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Центр надання адміністративних послуг
Старобільської районної державної адміністрації
Дата відкриття
01.04.2015
Адреса
вул. Гаршина, 27, м. Старобільськ, Старобільський район,
Луганська область, 92703
Місце розташування
ЦНАП знаходиться на першому поверсі двоповерхової будівлі,
поруч зі Старобільським міжшкільним навчально-виробничим
комбінатом, на відстані 400 м від автовокзалу
Контакти
тел. 089 25 00 781
електронна адреса cnap-starobilsk@ukr.net
Графік роботи
Години прийому суб’єктів звернень
Понеділок – 08:00 - 17:00
Понеділок – 08:30 - 15:30
Вівторок – 08:00 - 17:00
Вівторок – 08:30 - 15:30
Середа
– 08:00 - 17:00
Середа
– 08:30 - 15:30
Четвер
– 08:00 - 17:00
Четвер
– 08:30 - 15:30
П’ятниця – 08:00 - 16:00
П’ятниця – 08:30 - 13:00
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
http://stb.loga.gov.ua/
розділ «Центр надання адміністративних послуг»
Веб-сторінка в соціальній мережі
http://www.facebook.com/Центр-надання-адміністративних-послугСтаробільської-райдержадміністрації-2146920401991870/
Посилання на Google Maps
https://goo.gl/maps/PqTydbTsSJN2
Електронізація





Консультування електронною поштою, facebook
Попередній запис електронною поштою
Система електронної черги
Видача витягів з Державного земельного кадастру, замовлених
через веб-сторінку «Публічна кадастрова карта України» вебсайту
Держгеокадастру
за
посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta






Супутні послуги
Банківський термінал самообслуговування
Копіювання документів
Канцелярські товари
Вільний wi-fi
Дитячий куточок

22

Центр надання адміністративних послуг
при Троїцькій районній державній адміністрації
Дата відкриття
15.11.2013
Адреса
пр-т Перемоги, 14-а, смт Троїцьке, Троїцький район, Луганська
область, 92100
Місце розташування
ЦНАП знаходиться в центрі селища на першому поверсі
двоповерхової будівлі, в якій також розташовані відділення
АТ «Ощадбанк», Троїцький відділ Старобільської місцевої
прокуратури Луганської області, неподалік від будівлі
районної державної адміністрації та районної ради, на відстані
1,5 км від автостанції
Контакти
тел. (06456) 2 21 97
електронна адреса troyvdr@ukr.net
Години прийому суб’єктів
звернень
Понеділок – 08:00 - 16:00 Понеділок – 08:00 - 15:00
Вівторок – 08:00 - 16:00 Вівторок – 08:00 - 15:00
Середа
– 08:00 - 20:00 Середа
– 08:00 - 20:00
Четвер
– 08:00 - 17:00 Четвер
– 08:00 - 15:00
П’ятниця – 08:00 - 16:00 П’ятниця – 08:00 - 15:00
Субота, неділя – вихідні
Субота, неділя – вихідні
Офіційна веб-сторінка
Графік роботи

http://old.tr.loga.gov.ua

розділ «Центр надання адміністративних послуг»
Електронізація
 Видача витягів з Державного земельного кадастру,
замовлених через веб-сторінку «Публічна кадастрова
карта України» веб-сайту Держгеокадастру за посиланням
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ ТА ТУРИЗМУ
проспект Центральний, 59,
м. Сєвєродонецьк,
Луганська область,
Україна,
93406
тел./факс: (+ 38 06452) 2 33 08
е-mail: economy@loga.gov.ua

