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

НФОРМАЦ1йНА КАРТКА АдМШ1СТРАТИВНОЁ ПОСЛУГИ
ржАвнА рЕсстрАц1я оБмЕжЕнь у використАнш зЕмЕль з видАчЕю витягу

(назва адмiнiс'тративноi послуги)

Головне VпDавлiння детіжгеокадастDV V Полтавськiй областi
(найменування суб'€кта надання послуги)

1н  о  мацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру надання Центр надання адмiнiстративних послуг Полтавсько.і. мiсько.і.

адмiнiстративних послуг, в якому здiйсню€ться ради
обслуговування суб' екта звернення

1. Мiсцезнаходження центру надання 36000, м. Полтава, вул. Соборностi, 36
адмiнiстратив них по слуг

2. Iнформацiя щодо режиму роботи Понедiлок, вiвторок, середа, субота:
08°°.і715центру надання адмiнiстративних

Четвер:       o8ОО.2ooОП'ятниця:08°°-20]5     Недiля:        вжiднийпослуг

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: dоzvоlu@гаdа-Dоltаvа. gоv. uaнадання адмiнiстратив них послуг
веб-сайт: dс.гаdа-Dо1tаvа. 2оV.uа

Нормативнi акти, якими регламентусться надання адмiнiстративно.і. послуги
4. Закони Укра.і.ни Стаття 28 Закону Укра.і.ни "Про державний земельний кадастр"

5. Акти Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни Пункти  69-75,  77-79,  101-103  Порядку  ведення  державного
земельного    кадастру,    затвердженого    постановою    Кабiнету
Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 17 жовтня 2012 р. № 1051
Розпорядження   Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   вiд   16   травня
2014  р.  №  523-р  "деякi  питання  надання  адмiнiстративни
послуг   органiв    виконавчо.і.   влади    через    центри    надання
адмiнiстративних послуг"

6.7. Акти центральних органів виконавчо.і.
влади

Акти мiсцевих органiв виконавчо.і.
влади/органiв мiсцевого

самоврядування
Умови отримання адмiнiстративно.і. послуг11

8. Пiдстава для одержання Заява  про   державну  ре€страцiю   обмеження  у   використанні
адмiнiстративно.і. послуги земель

9. Вичерпний перелі к документів, 1.  Заява  про  державну  ресстрацiю  обмеження  у  використанні
земель    за    формою,     встановленою     Порядком     веденнянеобхiдних для отримання
державного  земельного  кадастру,  затвердженим  постановоюадмiнiстративно.і. послуги, а також
Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   вiд   17   жовтня   2012   р.   №1051вимоги до них•=:--=;`:::f...::;{ t , ; `- ; .- -`+ :..
(форма заяви дода€ться)*
2.   документацiя   i3   землеустрою,    iншi   документи,   які   с
пiдставою для виникнення, змiни та припинення обмеження у

® використаннi земель
3.   документацiя   i3   землеустрою   та   оцiнки   земель,   інші
документи,    якi    €    пiдставою   для    виникнення,    змiни   та

``-`Ё            ,.      ,,i!,1,,,      ,                ,

припинення  обмеження  у  використаннi  земель,  в  електроннiй
формi вiдповiдно до вимог Закону Укра.і.ни ``Про землеустрiй"
4. ЕлектрQнний документ вiдповiдно до вимог Закону Укра.і.ш,

•гяй,,,



``Про державний земельний кадастр"
5. документ,  який  пiдтверджу€  повноваження  дiяти  вiд  iменi
заявника  (у  разі   подання   заяви  уповноваженою  заявником
особою)

8. Порядок та спосiб подання документів, Заява  про  державну  реестрацiю  обмеження  у  використаннi
земель у паперовiй формi з доданими документами пода€ться донеобхiдних для отримання
центру    надання    адмiнiстративних    послуг   заявником    абоадм iнiстратив но.і. по слуги
уповноваженою    ним   особою   особисто   або   надсила€ться
рекомендованим листом з описом вкладення та повiдомленням
про вручення

9. Платнiсть (безоплатнiсть) надання Безошатно
адмiнiстративно.і. послуги

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

13. Перелiк пiдстав для відмови у наданні 1.   Обмеження   згiдно   i3   законом   не   пiдляга€   державнiй
реестрацi.l.адмiнiстратив но.і. по слуги
2.  Обмеження  встановлю€ться  на  територi.і.  дi.і.  повноважень
іншого державного кадастрового ре€стратора
3.    13    заявою    про    державну    реестрацiю    обмеження    у
використаннi  земель  звернулася  неналежна  особа  (право  на
реестрацiю  обмеження  у  використанні  земель  мають  органи
державно.і.   влади,    органи    місцевого    самоврядування    для
здiйснення сво.і.х повноважень,  визначених законом;  власники,
користувачi земельних дiлянок або уповноваженi ними особи,
земельнi дiлянки яких розташованi в межах або перетинаються
межами  обмежень  у  використаннi  земель  та/або  межами  .і.х
режимоутворюючих   об'ектiв   (за   наявностi   таких   об'€ктiв);
особи,   в   iнтересах   яких   встановлюються   обмеження,   або
уповноваженi ними особи)
4.    документи    поданi    не   в    повному   обсязi   (вiдсутність
документа,   що   пiдтверджу€   повноваження   дiяти   вiд   iменi
заявника)   та/або   не   вiдповiдають   вимогам,   встановленим
законом   (заява   не   вiдповiда€   встановленiй   формi,   вiдсутнi
електроннi копi.і. документiв)
5. Заявлене обмеження вже заресстроване
6. Електронний  документ  не  придатний  для  проведення  його
перевiрки за допомогою програмного забезпечення державногс
земельного кадастру

14. Результат надання адмiнiстративно.і. Витяг  з  державного  земельного  кадастру  про  обмеження  у
використаннi земельпослуги
Повiдомлення  про  вiдмову  у  прийняттi  заяви  про  внесення
вiдомостей (змiн до них) до державного земельного кадастру
Рiшення   про   вiдмову   у  державнiй  ре€скрацi.].  обмеження   у
використаннi земель

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

16. Примiтка *Форма    заяви    про    державну    ре€страцiю    обмеження    у
використаннi    земель    наведено    у    додатку    до    Типово.і.
iнформацiйно.і. картки адмiнiстративно.і. послуги



додаток
до Iнформацiйно.і. картки адмiнiстративно.і.
послуги державна ре€страцiя обмежень у
використаннi земель з видачею витягу

державному кадастровому ресстратору

(держгеокадастр або найменування його

територiального 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 посвiдчус особу,

яка звернулася і3 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)
змвА

про державну ре€страцiю обмеження у використаннi земель
Вiдповiдно  до  Закону  Укра.і.ни  "Про  державний  земельний  кадастр"  та  Порядку  ведення
державного земельного кадастру прошу заре€струвати в державному земельному кадастрi
обмеження у використаннi земель, що стосу€ться використання:

П земель в межах державного кордону Укра.і.ни;
П земель в межах територi.і. адмiнiстративно-територiально.і. Одиницi;
П земельно.і. дiлянки.

данi   про   об'€кт   державного   земельного   кадастру,   стосовно   якого   встановлю€ться



Кадастровий номер земельно.і. дiлянки (за
наявностi)

данi про iнший об'€кт державного земельного
кадастру, щодо якого встановлюеться
обмеження
до заяви додаються:

L    копiя документа, що посвiдчуе особу;
г    копiя документа, що посвiдчу€. повноваження дiяти вiд iменi особи;
r    копiя документа про присвосння податкового номера;
г    документацiя i3 землеустрою;
-    договiр;
r    рiшеннясуду;
і    електронний документ;

рiшення Верховно.і. Ради Укра.і.ни, органу виконавчо.і. влади, органу мiсцевого
самоврядування;
Iнформацiю про результати розгляду заяви надати:

П у паперовiй формi
П в електроннiй формi на адресу:

Пiдпис заявника

Службова iнформацiя
Ресстрацiйний номер заяви

дата ресстрацi.і. заяви

М.П. (за наявностi)

дата подання заяви
м.п. шiiiiiiш

Прiзвище, iм'я та по батьковi
державного кадастрового ресстратора

Пiдпис державного кадастрового
ре€стратора


