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

ШФОРМАЦ1йНА КАРТКА АдМIШСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ

•{--` ----Е::-igBЕЕЕL#ЁL#Fi+ЁЕЕ#i2i+
Головне VпDавлiння держгеокадастрV V Полтавськiй областi

(найменування суб'екта надання послуги)
Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Найменування центру надання Центр надання адмiнiстративних послуг Полтавсько.і. мiсько.і.
адмiнiстративних послуг, в якому здiйснюсться ради

обслуговування суб ' скта 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°0.2o00П'ятниця:08°°-20[5     Недiля:        вихiднийпослуг

з. 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: dоzVо1u@,гаdа-ОоlСаvа.gоv.uанадання адмi нiстративних послуг
веб-сайт: dс.гаdа-Dоltаvа. gov.uа

Но|"ативнi акти, якими регламенту€ться надання адмiнiстративно.і. послуги
4. Закони Укра.і.ни Стаття 37 Закону Укра.і.ни "Про державний земельний кадастр"

5. Акти Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни Пункти  138,  139,  142,  144,  149  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   травіiя
2014  р.  №   523-р  "деякi  питання  надання  адмiнiстративних
послуг    органів    виконавчо.і.    влади    через    центри    надання
адмiнiстративних послуг"

6. Акти центральних органi в виконавчо.і.
влади

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

самоврядування
Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги

8. Пiдстава для одержання Виявлення    фiзичною    або    юридичною    особою    технiчно.і.
помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи іншаадмiнiстративно.і. послуги
помилка) у  витязi,  довiдцi  з  державного земельного  кадастру,
викопiюваннi     з     картоIрафiчних     матерiалiв     державного
земельного кадастру

9. Вичерпний перелiк документiв, 1.Повiдомлення     про     виявлення     технiчно.і.     помилки     із
викладенням    сутi    виявлених    помилок    за    формою,    щонеобхiдних для отримання
дода€ться*.адмiнiстративно.і. послуги, а також
2. документи,  що  мiстять  зазначенi  у  повiдомтIеннi  технiчнiвимоги до них
помилки,  та  документи,  що  пiдтверджують  такi  помилки  і
мiстять правильну редакцiю вiдповiдних вiдомостей

10. Порядок та спосiб подання документів, Повiдомлення   разом   з   доданими   до   нього   документамi,
подасться    до    центру    надання    адмiнiстративних    послугнеобхiдних для отримання
заiнтересованою       особою       особисто       або       надсиласться



адм iнiстратив но.і. по слуги рекомендованим листом з описом вкладення та повiдомленням
про вручення

11. Платнiсть (безоплатнiсть) надання Безошатно
адм iнiстратив н о.і. по слуги

12. Строк надання адмiнiстративно.і. 2  робочих  днi  з  дня  ре€страцi.і.  вiдповiдного  повідомлення  у
територiальному органi держгеокадаструпослуги

13. Перелiк пiдстав для відмови у наданні Не  виявлення  вiдповiдних  технiчних  помилок,  якi  наведенi  в
повiдомленнi про виявлення технiчно.і. помилкиадмiнiстративно.і. послуги

14. Результат надання адмiнiстративно.і. Протокол виправлення помилки
Повiдомлення   про   виправлення   помилки   заiнтересованимПОСЛУГИ
особам   (у   тому   числi   власникiв,   користувачiв   земельних
дiлянок,   а   також   третiх   осiб,    iнтересів   яких   стосувалося
виправлення помилок)
Замiна документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з
державного       земельного       кадастру,       викопiювання       з
картографiчних  матерiалiв  державного  земельного  кадастру)
заявниковi за його бажанням
Вiдмова у виправленні помилки

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

16. Примiтка
* Форма повiдомлення про виявлення технiчно.і. помилки
фiзичною або юридичною особою наведено у додатку до
Iнформацiйно.і. картки адмiнiстративно.і. послуги



додаток
до Iнформацiйно.і. картки адмiнiстративно.і.
послуги виправлення технiчно.і. помилки у
вiдомостях з державного земельного
кадастру, допущено.і. органом, що здiйснюс
його ведення, з видачею витягу

державному кадастровому реестратору

(держгеокадастр або найменування його

територiаjlьного органу)

(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)

(реквiзити документа, що посвiдчуе особу,

яка звернулася i3 заявою

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

документа, що посвiдчу€ повноваження дiяти
вiд iменi особи)

(мiсце проживання фiзично.і. особи /

мiсцезнаходження юридично.і. особи)

(контактний телефон)

Ng

пов1домлЕння
про виявлення технiчно.і. помилки фiзичною або

ЮРИдИЧНОЮ ОСОбОЮ
м.

Вiдповiдно  до ПОрядку  ведення  державного  земельного  кадастру повідомлясмо  про
виявлення технiчно.і. помилки, а саме

(суть виявлено.і. помилки)
П    витязi з державного земельного кадастру про

(об'€кт державного 3 земельного кадастру)
з (ре€страцiйний номер -, виданому " "20 роц1;



4
П   довiдцi    з    державного    земельного

виданiй„       " 20_ роцi;
кадастру Фе€страцiйний номер -,

П    викопiюваннi  з  кадастрово.і.  карти  (плану)  та  iншо.і.  картографiчно.і.  документацi.і.
державного  земельного  кадастру  (ресстрацiйний  номер  -,  виданому  "_"

20_ роцi.
до заяви додаються:

П   документ, що мiстить технiчнi помилки;
П   документ,       що        пiдтверджуе       факт       iснування       технiчно.і.       помилки:

П   документ, що пiдтверджу€ правильну редакцiю зазначення вiдповiдних вiдомостей.

Службова iнформацiя

Ре€страцiйний номер заяви

дата ре€страцi.і. заяви

Пiдпис заявника

М.П. (за наявностi)

дата подання заяви
м.п. [ Прiзвище, iм'я та по батьковi

державного кадастрового ресстратора

Пiдпис державного кадастрового
реестратора


