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

нАдАнняв[iБзiо±===аI:ЁЁа::аЁЕБа±Е:g=:Ё=за=ЕвЕаЁЕз±z=±
тЕритор11.1ю про зЕмл1узАгАльнЕну 1нФормАо м1стить

(назва адмiнiстративно.і. послуги)

ка  аст  v v 11олтавськіи ооласті
(найменування суб'скта надання посjіуги)

1нфо  мац1я про центр надання адмiнiстративних послугрНайменуванняцентрунадання \
Цешр надання адмiнiстративних-послуг Полтавсько.і. мiсько.і.

адмiнiстративно.і. послуги, в якому̀ ради36000,м.Полтава,вул.Соборностi, 36Понедiлок,вiвторок,середа,субота:
здiйснюеться обслуговування суб'е'зверненнякта

1.
!Мiсцезнаходження центру надання

адм iнiстративно.і. послущ
2. Iнформацiя щодо режиму ро оти

08°0.і715
центру надання адміністратчвноі

Четвер:        0800.2o00послуги               [
П'ятниця:   08°О-2015     Недiля:         вихіднийТелефон/факс:(0532)60-63-70,(05322)7-53-83,

3. Телефон/факс (довiдки), адреса
(05322) 2-05-65електронно.і. пошти та веб-сайтЩентру

е-mаil:  dоzvоlu@гаdа-Dо1tаvа.&оv.uанадання адмiнiстративно.і. послуги
веб-сайт:  dс.гаdа-іэоItаvа.е`оv.ііа

егламентусться надання адмiнiстративно.і. послуги

4.

НОг]мативні акти, якиЗакониУкра.і.ни ир
Ста=тя 3 8 Закону Укра.і.ни "Про державний земельний кадастр"Пункти166,167,168,179,197Порядкуведеннядержавногоземельногокадастру,затвердженогопостановоюКабiнету

5. Акти Кабiнету Мiнiстрiв Укра',.ни

Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 17 жовтня 2012 р.  № 1051РозпорядженняКабiнетуМiнiстрiвУкра.і.ни вiд    16   травня

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

6. Акти центральних органiв викрнавчо.і.влади

7. Акти мiсцевих органiв виконавчо.1.

влади/органiв м iсцевого
самоврядування

у от  имання адмiнiстративно.і. послуги

8.

мови     рПiдставадляодержання
Заявапронаданнявiдомост-ейздержавногоземельногокадастру1.Заявапронаданнявiдомостейздержавногоземельного

адмiнiстративно.і. послуги

9. Вичерпний перелiк докумеНтiв, кадастру    за    формою,    встановленою    Порядком    веденнянеобхідних для отриманадмiнiстративно.і.послуги,авимогидонихнятакожIII
державного   земельного   кадастру,   затвердженим   постановоюКабiнетуМiнiстрiвУкра.і.нивiд17жовтня2012р.№1051(форма

заяви дода€ться)*
2. документ, що пiдтверджуе оплату  послуг з надання довідки,щомiститьузагальненуiнформацiюпроземлi(територi.і.)

3. документ,  який  пiдтверджуе  повноваження  діяти  від  імені
заявника   (у   разi   подання   заяви   уповноваженою   заявником
особою)Заявапро надання вiдомостей з державного земельного кадастру

10. Порядок та спосiб подання до ментiв,
у паперовiй формi з доданими документами подаеться до центрунаданняадмiнiстративнихпослугзаявникомабоуповноваженоюнеобхiдних для отриман ня

адмiнiстратив но.і. послуги
ним особою особисто або надситіасться рекомендованим листом
з описом вктіадення та повідомленням про вручення.
У   разi   подання   заяви   органом   державно.[.   влади,   органом
мiсцевого самоврядування у заявi зазначаються підстави надання



вiдповiдно.і.  iнформацi.і.  з   посиланням   на  норму  закону,  яка
передбачас    право     вiдповiдного     органу    запитувати    такуiнформацiю,атакожреквiзитисправи,узв'язкузякоювиниклапотребавотриманнiiнформацi.і..ТаказаяварозглядастьсяупозачерговомУПОЯдКУ.виконавчо.і.владИ

11. Платнiсть (безоплатнiсть) наданнястативно.і.послуги
Послуга платна (у випадку звернення органівтаорганiвмiсцевогосамоврядува1шя-безоплатна)

адм1н1    р
У разi платностi..Стаття38ЗаконуУкра.і.ни «Про державний земельний кадастр»Розмiрплатизанаданняпослуги-0,06розмiрупрожитковогомiнiмумудляпрацездатнихосiб,встановленогозаконот.на1сiчнякаjіендарногороку,вякомунадастьсявідповідна

11.1

(Нормативно-правовiакти,наЦякихстягуетьсяплатаi
iдставi

11.2. Розмiр та порядок внесення цлати
(адмiнiстративного збору) за Цлатну

адмiнiстративну послугу адмiнiстративна послугаОплатапослугиздiйсню€ться шляхом попереднього перерахуваннякоштiвчерезбанкита/абовiддiленняпоштовогозв'язку;пiдтвердженнямоплатипослугиеплатiжнедорученняабоквитанціязвiдмiткоюбанкучивiддiленняпоштовогозв'язкуП./мПолтава/22012500;

11.3. Розрахунковий рахунок для вНесення Реквізити:Одержувач: УКум.     олтаві      .Р/рахунок:33218879727002;Банкодержувача:ГУдКСУуПолтавськiй області;МФО:831019;СдРПОУ:38019510.Протягом10робочихднiвздняреестрацi.і.вiдповiдно.і. заяви  у

плати

12. Строк надання адмiнiстратипослугивно.1.
територiальному органi держгеокадастру1.Удержавномуземельномукадастрi   вiдсутнi   запитуванiвiдомостi2.13заявоюпронаданнявiдомостейздержавногоземельногокадаструзвернуласяненале>кнаособа(правонаотриманнтдовiдки,щомiститьузагальненуiнформацiюпр?земліанамдежавно.і.владиорганаммісцевого

1з. Перелiк пiдстав для вiдмови у
lнаданнiI

адм iнiстративно.і. послуг ч()

(територіі), надано орг             р                        ,самоврядуваннядляздiйсненнясво.і.хповноважень, визначениiзаконом,особам,якiвустановленомузакономпорядкувключ?нідодержавногоресструсертифiкованихінженерів-землевпорядникiв,державногорееструсертифiков?нихiнженерiв-геодезистiвтадержавногоре€струоцiнювачівзекспертно.і.грошово.і.оцiнкиземельнихдiлянок).3.документиподанiневповномуобсязi(вiдсутністьдокумента,щопiдтверджуеповноваженнядiятивiдiменiзаявника,вiдсутнiстьдокумента,щопiдтверджуеоплатупослугзнаданнядовiдки)та/абоневiдповiдаютьвимогам,встановленимзаконом(заяваневiдповiдасвстановленiйормi)•нфомацiюпроземлi

14. Резутіьтат надання адмiнiстрпослуги ативно.і. довідка,    що    містить    узагальнену    і       р(територi.і.)абоповiдомленняпровiдмовуунаданнi вiдомостей здежавногоземельногокадастВидастьсяцентромнаданняадмiнiстративнихпослугзаявнику(уповнова>кенiйособiзаявника),.абонадсиластьсяпоштоюнаадесу,вказанузаявникомузаяві.*ФормазаявипронаданнявiдомостейздержавногоземельногокадаструнаведенаудодаткудоIнформацiйно.L.картки

15. Способи отримання вiдпоьiдi
(результату)

16. Примiтка

адмiнiстративно.і. послуги



додаток
до Iнформацiйно.і. картки
адмiнiстративно.і. послуги з надання
вiдомостей з державного земельного
кадастру у формi довiдки, що мiстить
узагальнену iнформацiю про землi
(територi.і.)

(особа, уповноважена надавати вiдомостi

з державного земеjlьного кадастру)

(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 прийнятгя номера)

(реквiзити документа, що посвiдіIуе особу,

яка звернулася i3 заявою

(назва докумен", номер та серiя, дата видачi), та

документа, що посвiдчу€ повнова>кення дiяти

вiд iменi особи)

(мiсце проживання фiзично.і. особи /

мiсцезнаход7кення юридично.і. особи)

(контаmий телефо н)

зАявА
про надання вiдомостей з державного земельного кадастру

Вiдповiдно до Закону Укра.і.ни "Про державний` земельний кадастр" та Порядку веденш
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
П видачу державного акта на право власностi на земельну



4

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

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

П    копiю документа, що створюсться пiд час ведення державного земельного кадастру;
П витяг з документа державного земельного кадастру;
П 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.
П 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 посвiдчус особу заявника
(назва, номер та серiя документа, дата його видачi), та
документа, що посвiдчуе 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
В1дОМОСТ1:

данi про земельну дiлянку
Мiсце розташування земельно.і. дiлянки

Кадастровий номер земельно.і. дiлянки (за наявностi)

данi про iнший об'скт державного земельного



кадастру, стосовно якого запитуються відомості

до заяви/запиту додаються:
д копiя документа, що посвiдчус особу;
П документ про оплату послуг за надання
вiдомостей з державного земельного
кадастру;

П документ, який пiдтверджу€ повноваження
дiяти вiд iменi заявника (у разi подання заяви
уповноваженою особою заявника);
П доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну дiлянку на
отримання вiдомостей з державного
земельного кадастру.

Iнформацiю   про   стан   формування  витягу/довiдки/викопiювання/  засвiдчено.і.  копi.і.
прошу надати:
П у паперовiй формi
д в електроннiй формi на адресу:
П в iншiй формi

Службова iнформацiя
Ре€страцiйний номер заяви

дата реестрацi.і. заяви

Пiдпис заявника

МП (за наявностi)

датаподаннязаяви      L
мп

Прiзвище, iм'я та по батьковi особи,
уповноважено.і. надавати вiдомостi з
державного земельного кадастру

Пiдпис особи, уповноважено.і.
надавати вiдомостi з державного
земельного кадастру


