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зАтвЕрджЕно
Наказ     Головного     управлiння
держгеокадастру   у   Полтавськiй
областi
14.11.2017 року  № 676

ШФОРМАЦ1йША КАРТКА АдМ1ШСТРАТИВНОЁ ПОСЛУГИ

ЕЕЕЕmШнЕЕЕЕШЕшЕЕ#ЕЁmнш
(назва адмiнiс'Iративно.і. послуги)

Головне Vправлiння держгеокадастрV V Полтавськiй областi
(найменування суб'€кта надання послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру надання Центр надання адмiнiстративних послуг Полтавсько.і. мiсько.і.

адмiнiстративних послуг, в якому здiйснюеться ради
обслуговування суб ' €кта звернення

1. Мiсцезнаходження центру надання 36000, м. Полтава, вул. Соборностi, 36
адмiнiстративних послуг

2. Iнформацiя щодо режиму роботицентрунаданняадмiнiстративних Понедiлок, вiвторок, середа, субота:
08°°.і715

Четвер:       o8°О.2o00П'ятниця:08°°-20`5     Недiля:        вихiднийпослуг

3. Телефон/факс (довiдки), адреса Телефон/факс: (0532) 60-63-70, (05322) 7-53-83,
(05322) 2-05-65електронно.і. пошти та веб-сайт центру
е-mаil: dozvolu@,гаdа-Dоltаvа.gov.uанадання адмiнiстративних послуг
веб-сайт: dс.гаdа-Dоltаvа.gоV.uа

Нормативнi акти  якими регламенту€ться надання адмiнiстративно.і. послуги
4. Закони Укра.і.ни Ста=я 32 Закону Укра.і.ни "Про державний земельний кадастр"

5. Акти Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни Пункти   104,   105   Порядку  ведення   державного   земельного
кадастру,    затвердженого    постановою    Кабiнету    Мiнiстрiв
Укра.і.ни вiд 17.10.2012 №  1051
Розпорядження   Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   вiд   16   травня
2014  р.  №  523-р  "деякi  питання  надання  адмiнiстративних
послуг    органiв    виконавчо.і.   влади   через    центри    надання
адмiнiстративних послуг"

6. Акти центральних органiв виконавчо.і.
влади

7. Акти мiсцевих органiв виконавчо.і.
влади/органiв мiсцевого

самоврядування
Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги

8. Пiдстава для одержання Заява      органу      виконавчо.і.      влади,       органу      мiсцевого
самоврядування  про  внесення  вiдомостей  про  обмеження  уадмiнi стратив но.і. по слуги
використаннi   земель,   встановлені   законами   та   приинятими
вiдповiдно до них нормативно-правовими актами

9. Вичерпний перелiк документiв, 1. Заява про внесення вiдомостей про обмеження у використанні
земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до нихнеобхiдних для отримання нормативно-правовими   актами   за   формою,   встановленоюадмiнiстративно.і. послуги, а також Порядком     ведення     державного     земельного     кадаструвимоги до них
затвердженим  постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  17
жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви дода€ться)*.
2. документацiя  i3  землеустрою  у  паперовiй  та  електроннiй
формi вiдповiдно до вимог Закону Укра.і.ни ``Про землеустрiй",
iншi  документи,  якi  згiдно  з  пунктом  102  Порядку  ведення



державного  земельного  кадастру,  затвердженого  постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд  17.10.2012 №  1051, е пiдставою
для    виникнення,    змiни    та    припинення    обмеження    у
використаннi  земель,  а  саме:   схеми  землеустрою  i  технiко-
економiчнi  обцtунтування  використання  та  охорони  земель
адмiнiстративно-територiальних одиниць; проекти землеустрою
щодо     створення     нових     та     впорядкування     iснуючих
землеволодiнь i землекористувань; проекти землеустрою щодо
забезпечення еколого-економiчного обгрунтування сiвозмiни та
впорядкування  угiдь;  проекти  землеустрою  щодо  вiдведення
земельних дiлянок; технiчна документацiя i3 землеустрою щодо
встановлення  меж  земельно.і. дiлянки  в  натурi  (на мiсцевостi);
iнша  документацiя   i3  землеустрою   вiдповiдно  до  статгi   25
Закону Укра.і.ни "Про землеустрiй"; договiр; рiшення суду.
3. Електронний документ вiдповiдно до вимог Закону Укра.і.ни
"Про державний земельний кадастр".
4.  документ,  який  пiдтверджус  повноваження  дiяти  вiд  iменi
заявника  (у  разі   подання  заяви   уповноваженою  заявником
особою)

10. Порядок та спосiб подання документів, Заява про внесення вiдомостей про обмеження у використаннi
земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до нихнеобхiдних для отримання
нормативно-правовими  актами  у  паперовiй  формi  разом  задмiнiстр атив но.і. по слуги
доданими  до  не.і.  документами  подаеться  до  центру  надання
адмiнiстративних послуг заiнтересованою особою особисто або
надсиласться  рекомендованим  листом  з  описом  вкладення  та
повiдомленням про вручення

11. Платнiсть (безоплатнiсть) надання Безоплатно
адмi нiстратив но.і. послуги

12. Строк надання адмiнiстративно.і. 14    робочих    днiв    з    дня    реестрацi.і.    вiдповiдно.і.    заяви    у
територiальному органi держгеокадаструпослуги

13. Перелiк пiдстав для відмови у наданні документи поданi не в повному обсязi (вiдсутнiсть документа,
що   пiдтверджус   повноваження   дiяти    вiд   iменi   заявникаадм iнiстратив но.і. послуги
вiдповiдних  заяви,  за  встановленою  формою,  документацi.і.  iз
землеустрою  у  паперовiй та електроннiй  формi,  електронного
документа)   та/або   не   вiдповiдають   вимогам,   встановленим
законом (заява не вiдповiда€ встановленiй формi, i3 заявою про
внесення  вiдомостей  про  обмеження  у  використанні  земель,
встановленi   законами   та   прийнятими   вiдповiдно   до   ннх
нормативно-правовими  актами  звернулася   неналежна  особа,
об'скт   державного    земельного    кадастру   розташовано    на
територi.і.  дi.і.  повноважень   іншого  державного  кадастрового
ре€стратора,    електронний    документ    не    придатний    для
проведення    його    перевірки    за    допомогою    про1рамного
забезпечення державного земельного кадастру)

14. Результат надання адмiнiстративно.і. Витяг  з  державного  земельного  кадастру  про  обмеження  у
використанні земель, який надаеться на підтвердження внесенняпослуги
до державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження
у  використаннi  земель,  встановленi  законами  та  прийнятими
вiдповiдно до них нормативно-правовими актами
Повiдомлення  про  вiдмову  в  прийняттi  заяви  про  внесення
вiдомостей (змiн до них) до державного земельного кадастру
Рiшення  про  вiдмову у  внесеннi  вiдомостей (змiн до  них)  до
державного земельного кадастру

15. Способи отримання вiдповiдi Видаеться центром надання адмiнiстративних  послуг заявнику
(уповноваженiй   особi   заявника),   надсилаеться   поштою   на(результату) адресу, вказану заявником у заявi

16. Примiтка *  Форма  заяви  про  внесення  вiдомостей  про  обмеження  у
використаннi   земель,   встановленi   законами   та   прийнятими
вiдповiдно  до  них  нормативно-правовими  актами  наведено  у
додатку до Iнформацiйно.і. картки адмiнiстративно.і. послуги
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додаток
до Iнформацiйно.і. картки адмiнiстративно.і.
послуги внесення до державного земельного
кадастру вiдомостей про обмеження у
використаннi земель, встановленi законами та
прийнятими вiдповiдно до них нормативно-
правовими актами, з видачею витягу

державному кадастровому ресстратору

(держгеокадастр або найменування

територіального

(прiзвище'

органу)

iм'я та по батьковi фiЗИЧНО.1. ОСОбИ /

'1' особи)
найменування юридичноі

(податковий номер / серiя та номер паспорта
фiЗИЧНО.1. ОСОбИ,

•і. релiгiйнi переконання
яка через своі

вiдмовилася вiд прийняття номера)

(реквiзити документа, що посвідчу€

яка звернулася і3 заявою

(назва документа, номер та серія,дата видачi), та

документа, що посвiдчу€ повноваження
вiд iменi особи)

дiяти

проживання фiзично.і. особи /
`1' особи)

мiсцезнаходження юридичноі

(контактний телефон)

зАявА
провнесеннявiдомостейпрообмеженняувикористаннiземель,встановленiзаконамита

прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами

ВiдповiднодоЗаконуУкра.і.ни"Продержавнийземельнийкадастр"трошувнестидо
державногоземельногокадаструвiдоN:остiтрообмеженняувикористанніземель,
встановленiзаконамитаприйнятимивідповіднодонихнормативно-правовимиактами,
щодо:
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П   земель в межах державного кордону                  Укра.і.ни;
П    земель в межах територi.і. адмiнiстративно-територiально.і. одиницi.

Вiдомостi про об'€кт державного земельного кадастру

Мiсце розташування
Iншi вiдомостi

до заяви додаються:

П   копiя документа, що посвiдчу€ особу;
П   копiя документа, що посвiдчу€ повноваження дiяти вiд iменi особи;
П   копiя документа про присво€ння податкового номера;
П    документацiя i3 землеустрою;
П   електронний документ;
П    рiшення Верховно.і. Ради Укра.і.ни, органу виконавчо.і. влади, органу мiсцевого

самоврядування;
П    iншi документи в кiлькостi   шт.

Iнформацiю про результати розгт1яду заяви надати:

П   упаперовiй формi
П   в електроннiй формi на адресу:

Пiдпис заявника

Службова iнформацiя
Ре€скрацiйний номер заяви

дата реестрацi.і. заяви

М.П. (за наявностi)

дата подання заяви

м.п.
чI±

Прiзвище, iм'я та по батьковi
державного кадастрового ресстратора

Пiдпис державного кадастрового
ресстратора


