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кАрткА Адм1н1стрАтивноЁ послуги
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ЕржАвногоосновиmдАнЕ:?дро±з
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управління
Полтавськiй

Астру
_КАдАстровоIкАрти(плАlDZ)

(назва адмiнiстративно.і. послуги)

Головне vпраЬлiння держгеокадастру у Полтавськiй облаs±i
наймен  вання с  б'екта надання послугиуI'.поцент урнадагіня адмiнiстративнI,Iх послуг

нформанайменуванняцентрунада ц1ярння
Центрнаданняадмiнiстративних-послугПолтавсько.і.мiсько.і.

здi#сМн[:t€СтТсаяТ:%::.;=оОвСJвУаГ:i:,#9t%тазвернення
ради

1.
(Мiсцезнаходженняцентрадмiнiстративно.і.по'с
у наданнялуги 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36

2.

)Iнформацiящодорежиhl

у роботи Понедiлок, вiвторок, середа, субота:
08°0.і715

центру надання адміністративноі
Четвер:        0800.2o0oпослуги
П'ятниця:  08О°-20[5     Недiля:        вихiднийТелефон/факс:(0532)60-63-70,(05322)7-53-83,

3. Телефон/факс (довiдки), адреса
(05322) 2-05-65електронно.і. пошти та веб-сайт центру
е-mаil:  dоzvоlu®,гасlа-Dо1tаvа.gоv.ііанадання адмiнiстративно

•1.  ПОСЛУГИ

веб-сайт:  dс.I.аdа-юоltаvа. Jоv.ііа
1м1`

4.

НОрмативнI акти,ЗакониУкра.і.цLякими регла уСтаття 38 Закону Укра.і.ни "Про державний земельний кадастр"Пункти166,167,168,172,181,182Порядкуведеннядержавногоземельногокадастру,затвердженогопостановоюКабiнету

5. Акти Кабiнету МiнiстрiЬ укра.,'ни

1

Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд  17 жовтня 2012 р.  №  1051Розпоряд7кенняКабiнетуМiнiстрiвУкра.і.ни вiд    16   травня
1I(

2014 р. № 523-р "деякi питання надання адмiнiстративних послуг
органiв виконавчо.і. влади через центри надання адміністративнихпослуг„

6. Акти центральних органiв виконавчо.].влади

7. Акти мiсцевих органiв віиконавчо.і.
влади/органiв мiсц8вогосамоврядуваннЯ

У                имання адмiнiстра"вно.і. послуги

8.

Imдставадляодержадмiнiстративно.і.пр| мови отранняслуги
Заява   про   надання   вiдомостей   з      державного   земельного
кадастру1.Заявапро надання вiдомостей з державного земельного кадаструзаформою,встановленоюПорядкомведеннядержавногоземельногокадастру,затвердженимпостановоюКабiнетуМiнiстрiвУкра.і.нивiд17.10.2012№1051(формазаявидодасться)*2.документ,щопiдтверджусоплатупослугзнаданнявикопiювання

9. Вичерпний перелiк до]{ументiв,
необхiдних для отримання

адмiнiстративно.і. послуги, а також
вимоги до них

I

! з     картографiчно.і.    основи     державного     земельного     кадастру,
кадастрово.і. карти (пjіану)
3.документ,   який   пiдтверджус   повноваження   діяти   від   іменізаявника(уразiподаннязаявиуповноваженоюзаявникомособою)огокаас

10. Порядок та спосiб поданнЯ документiв, Заява про надання відомостеиз    ержавного земельн          д   тру
у паперовiй формi з доданими документами подасться до центрунаданняадмiнiстративнихпослугзаявникомабоуповноваженоюнеобхiдних для отримання

адмiнiстративно.і. ndслугиI
ним особою особисто або надсилаеться рекомендованим листом
з описом вкладення та повідомленням про вручення.
У   разi   подання   заяви   органом   державно.і.   влади,   органоммiсцевогосамоврядуванняузаявiзазначаютьсяпiдставинадання



вiдповiдно.і.  iнформацi.і.  з   посиланням   на  норму  закону,   яка
передбачае    право    вjдповiдного     органу    запитувати    таку
iнформацiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з якою виникла
потреба  в  отриманнi  iнформацi.і..   Така  заява  розглядаеться  у
позачерговому порядку.

11. Платнiсть (безоплатнiстЬ) надання Послуга платна  (у випадку звернення органiв виконавчо.і. влади
адмiнiстративно.і. по

lслуги
та органів місцевого самоврядування -безоплатна)

У разl уUіатностi..
11.1 НОРМаТ::::-::яагВуО€Втlь::Т=iаНтааП±дСТаВj Стаття 38 Закону Укра.і.ни «Про державний земельний кадастр»

'

11.2. Розмiр та порядок внес(адмiнjстративногозборадмiнiстративнупо ня платизаплатнулугу Розмір плати за надання послуги - 0,03  розмiру прожиткового
мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом          на
1   сiчня   календарного   року,   в   якому   нада€ться   вiдповiдна
адмiнiстративна послуга

1'1( Оплата      послуги      здiйснюеться      шляхом      попереднього
перерахування коштів через банки та/або вiддiлення поштового
зв'язку;  підтвердженням оплати послуги с платiжне доручення
або квитанцiя з вjдмiткою банку чи вiддiлення поштового зв'язку

11.3. Розрахунковий рахунок щя внесення Реквізити:Одержувач: УК у м. Полтавi /м. Полтава / 22012500;
Р/рахунок:   З3218879727002;плати         1
Банк одержувача: ГУдКСУ у Полтавськiй областi;
МФО: 831019;
€дРПОУ: 3 8019510.

12. Строк надання адмiнiс ативно.і. Протягом  10  робочих  днiв  з  дня  ресстрацi.і. вiдповiдно.і. заяви у
послуги територіальному органi держгеокадастру

1з.
(ПерелiкпiдставдлявiдмоЬ
и у наданнi 1.   У   дер7кавному   земельному   кадастрi   вiдсутнi   запитуванi

адмiнiстративно'і.по'слуги відомості
2.  13 заявою  про  надання  в].домостей з державного земельного

'

кадастру    звернулася  неналежна  особа  (право  на  отримання
викопіювання з картографiчно.і. основи державного земельного

(!1')II кадастру, кадастрово.і. карти (плану) надано замовникам витягiв з
державного   земельного    кадастру    про    об'ект   державного
земельного   кадастру   в   разi   необхiдностi   отримання   ними
додатково.і.   графiчно.і.   iнформацi.і.   про   такий   об'€кт;   органам
державно.і.    влади,    органам    мiсцевого    самоврядування    для
здiйснення сво.і.х повноважень,  визначених законом; власникам,
користувачам земельних дiлянок або уповноваженi ними особи;
особам, в інтересах яких встановлено обмеження у використаннi
земель,    або   уповноваженим    ним    особам;    оцiнювачам   з
експертно.і. грошово.і. оцiнки земельних дiлянок, якi зареестрованi
у        державному        ре€стрi         сертифiкованих        iнженерiв-
землевпорядникiв;   особам,   яким   в   установленому   законом
порядку   включенi   до   державного   ресстру   сертифiкованих
jнженерiв-землевпорядникiв,   державного   ре€стру   iнженерiв-
геодезистjв, `  державного    реестру    оцiнювачiв    з    експертно.і.

) грошово.і. оцiнки земельних дiлянок, для виконання зазначених
робiт).
3. документи поданi не в повному обсязi (вiдсутнiсть документа,
що    пiдтверджус    повноваження    дiяти   вiд    iменi    заявника,
вiдсутнiсть документа, що пiдтверджус оплату послуг з надання
витягу) та/або не вiдповiдають вимогам, встановленим законом
(заява не вiдповjдае встановленiй формi)

14. Результат надання адмiнiстративно.і. Викопiювання з картографiчно.і. основи державного земельного
послуги      [ кадастру,   кадастрово.і.   карти   (плану)   або   повiдомлення   про

вiдмову у наданнi вiдомостей з державного земельного кадастру
15. Способи отримання вiдповiдi Видасться  центром  надання  адмiнiстративних  послуг  заявнику

(результату) (уповноваженiй  особi  заявника),  або  надсила€ться  поштою  на
адресу, вказану заявником у заявi.

16. Примiтка    I( * Форма заяви про надання вiдомостей з державного земельного
кадастру  наведена у  додатку до  Типово.I. iнформацiйно.і' картки
адмiнiстративно.і.послуги



додаток
до Iнформацiйно.і. картки
адмiнiстративно.і. послуги з надання
вiдомостей з державного земельного
кадастру у формi викопiювання з
картографiчно.і. основи державного
земельного кадастру, кадастрово.і.
карти (плану)

(особа, уповноважена надавати вiдомостi

з державного земельного кадастру)

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзично.I. особи /

найменування юридично.і. Особи)

(податковий номер/серiя та номер паспорта

фiзично.і. особи, яка через сво.і. релiгiйнi переконання

вiдмовилася вiд прийняття номера)

(реквiзити документа, що посвiдчу€ особу.

яка звернулася i3 заявою

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

документа, що посвiдчу€ повнова>кення дiяти

вiд iменi особи)

(мiсце проживання фiзично.I. особи /

мiсцезнаходження юридично.I. особи)

(контакгний телефон)

зАявА
про надання вiдомостей з державного земельного кадастру

Вiдповiдно до Закону Укра.і.ни "Про державний Земельний кадастр" та Порядку ведення
державного земельного кадастру прошу надати:

П    витяг з державного
земельного кадастру

про: П межi державного кордону Укра.і.ни
П    землi в межах територi.і. адмiнiстративно-

територiально.і. одиницi
П обмеження у використаннi земель
П земельну дiлянку
д видачу державного акта на право власностi на земельну



5

дiлянку новому власнику земельно.і. дiлянки
П довiдку, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територi.і);

И       викопiювання з картографiчно.і. основи державного земельного кадастру,
кадастрово.і. карти (плану);

П   копiю документа, що створюеться пiд час ведення державного земельного кадастру;
П витяг з документа державного земельного кадастру;
д довiдку про наявнiсть земельних дiлянок;
П довiдку про наявнiсть та розмiр земельно.і. частки (паю);
П довiдку про наявнiсть у державному земельному кадастрi вiдомостей про одержання у
власнiсть земельно.1. дiлянКи у меЖах нОрм безоплатно.1. приватизацi.1. за певним видом .1-1.
цiльового призначення (використання) ;

П   довiдку про осiб, якi отримали доступ до iнформацi.і. про суб'€кта речового права у
державному земельному кадастрi.

Вiдомостi про: П власника / користувача земельно.і. П орган державно.і. влади / орган
дiлянки або уповноважену ним особу; мiсцевого самоврядування;
П спадкосмця/ правонаступника (для П розробника документацi.і. iз
юридичних осiб) ; землеустрою/суб'сктаоцiночно.і.
д особу, в iнтересах яко.і. встановлено дiяльностi вiдповiдно до статтi 6
обмеження, або уповноважену нею Закону Укра.і.ни "Про оцiнку земель";
особу П нотарiуса

Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзично.і.
особи / найменування юридично.і. особи
Податковий номер / серiя та номер паспорта фiзично.і.
особи, яка через сво.і. релiгiйнi переконання
вiдмовилася вiд прийняття номера

Мiсце проживання фiзично.і. особи / мiсцезнаходження
ЮРИдИЧНО.1. ОСОбИ

Реквiзити документа, що посвiдчуе особу заявника
(назва, номер та серiя документа, дата його видачi), та
документа, що посвiдчу€ повноваження дiяти вiд iменi
особи (для уповноважено.і. особи)

Пiдстави для надання вiдповiдно.і. iнформацi.і. з
посиланням на норму закону, яка передбачае право
вiдповiдного органу державно.і. влади або органу
мiсцевого самоврядування запитувати таку
iнформацiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з
якою виникла потреба в отриманнi iнформацi.і.

Вiдомостi  про  об'€кт  державного  земельного  кадастру,  стосовно  якого  запитуються
вiдомостi:

данi про земельну дiлянку
Мiсце розташування земельно.і. дiлянки

Кадастровий номер земельно.і. дiлянки (за наявностi)

данi про iнший об'скт державного земельного
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