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Головне VпDавЛiння деіэжгеокадастDV V Полтавськiй областi
(наймен;вання суб'€кта надання послуги)

Iнформа!цiя про центр надання адмiнiстративних посл.уг
Найменування центру нада+ня Центр надання адмiнiстративних послуг Полтавсько.і. мiсько.і.

адмiнiстративноi. послуги, в якому ради
здiйсmетьсяобслуговуванняс)б'€ктазвернення

1. 36000, м. Полтава, вул. Соборностi, 36Мiсцезнаходження центрУ надання
адмiнiстративно.і. послуги

2. Iнформацiя щодо режиму роботи Понедiлок, вjвторок, середа, субота:
08°0. і 715центру надання адмiнiстративно.і.

Четвер:        0800.2o00послуги
П'ятниця:  08°°-20]5     Недiля:        вихiдний

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:  dоzvоlu@гаdа-іэо1tаvа.qоv.uанадання адмiнiстративно послуги
веб-сайт: dс.гаdа-Dоltаvа.цоv.uа

НОі"ативні акти, к1,Iми регламентусться надання адмiнiстративно.і. послуги
4. Закони Укра.і.ни Стаття 3 8 Закону Укра.і.ни "Про державний земельний кадастр"

5. Акти Кабiнету Мiнiстрiв укра','ни Пункти   166,   167,   168,   173,   177  Порядку  ведення  державного
земельного    кадастру,    затвердженого    постановою    Кабiнету
Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 17 жовтня 2012 р.  №  1051
Розпорядження   Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   від   16   травня
2014  р.  №   523-р  "деякi   питання  надання  адмiнiстративних
послуг    органiв    виконавчо.і.    влади    через    центри    надання
адмiнiстративних послуг"

6. Акти центральних органjввлади иконавчо1.

7. Акти мiсцевих органiв виКонавчо.і.
влади/органiв мiсцев(ого

самоврядування
Умови отрима ння адмiнiстративно.і. послуги

8. Пiдстава для одержа ння Заява   про   надання   вiдомостей   з      державного   земельного
адмiнiстративно.і.послуги кадастру

9. Вичерпний перелiк документiв, 1. Заява  про   надання   вiдомостей  з     державного  земельного
необхiдних для отрицання кадастру    за    формою,    встановленою    Порядком    ведення

державного  земельного  кадастру,  затвердженим  постановоюадміністративноі послуги,, а також
Кабiнету  Мiнiстрiв   Укра.і.ни   вiд   17.10.2012  №   1051      (формавимоги до них  і

l\I заяви додасться)*
2. документ, що підтверджуе ог1лату  послуг з надання витягу з
державного  земельного  кадастру  про  землi  в  межах  територi.і.
адмiнiстративно-територiальних одиниць

ll 3. документ,  який  пiдтверджу€  повноваження  дiяти  вiд  iменi
заявника   (у   разi   подання   заяви   уповноваженою   заявником
особою)



10. Порядоктаспосiб подання hокументiв,    ЗаЯВа   про   надання   вiдомостей   з   державного   земельного
необхiднихдляотриЦання кадастру у паперовiй формi з доданими документами пода€ться
адмiнiстративно.і. посгуги[ до  центру  надання  адмiнiстративних  послуг  заявником  або

уповноваженою    ним    особою    особисто   або    надсиласться
рекомендованим листом з описом вкладення та повiдомленням
про вручення.
У   разi   подання   заяви   органом   державно.і.  влади,   органом

j,[I(

місцевого    самоврядування    у    заявi    зазначаються    пiдстави
надання вiдповiдно.і. iнформацi.і. з посиланням на норму закону,
яка   передбачае   право   вiдповiдного   органу   запитувати   таку
iнформацiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з якою виникла
потреба  в  отриманнi  iнформацi.і..   Така  заява  розглядасться  у
позачерговому порядку.

11. Платнiсть (безоплатнiстадмiнiстративно.і.поьс[;::аншI Послуга платна (у випадку звернення органiв виконавчо.і. влади
та органiв мiсцевого самоврядування - безоплатна)

I t\_       У разi татностi..
11.1 Нормативно-правовi акти,якихстягустьсяплha пiдставilqта Стаття 38 Закону Укра.і.ни «Про державний земельний кадастр»

11.2. Розмiр та порядок внесе(адмiнiстративногозбору )нf]я плати),заплатну Розмiр плати за надання послуги -0,06 розмiру прожиткового
мiнiмуму   для    працездатних    осiб,    встановленого    законом

адмiнiстративну послугу на  1  сiчня  календарного  року,  в  якому  надасться  вiдповiдна
( адмiнiстративна послуга

1!'L

Оплата      послуги      здiйснюеться      шляхом      попереднього
перерахування коштів через банки та/або вiддiлення поштового
зв'язку;  пiдтвердженням оплати послуги с платiжне доручення
або   квитанцiя   з   вiдмiткою   банку   чи   в].ддjлення   поштовогозв'язку

11.3. Розрахунковий рахунок длплатия внесення Реквiзити:Одержувач: УК у м. Полтавi /м. Полтава / 22012500;
Р/рахунок:   33218879727002;

)

Банк одержувача: ГУдКСУ у Полтавськiй областi;
МФО: 831019;
€дРПОУ: 380195 ] 0.

12. Строк надання адмiнiс ативно.і. Протягом  1О  робочих  днiв  з дня  реестрацi.I' вiдповiдно.і. заяви  у
послуги територіальному органі держгеокадастру

1з. Перелiк пiдстав для вiдмовй у наданнi 1.   У   державному   земельному   кадастрi   вiдсутнi   запитуванiвjдомостi2.13заявоюпронаданнявiдомостейздержавногоземельного
адмiнiстративно.і.по уги

кадастру   звернулася  неналежна  особа  (право   на  отримання
витягу  з  державного  земельного  кадастру  про  землi  в  межах
територi.і.    адмiнiстративно-територiальних     одиниць     надано
органам  державно.і.  влади,  органам  мiсцевого  самоврядування
для здiйснення сво.і.х повноважень, визначених законом).
3.    документи    поданi    не    в    повному    обсязi    (вiдсутнiсть
документа,   що   пiдтверджу€   повноваження   дiяти   вiд   iменi
заявника, вiдсутнiсть документа, що пiдтверджу€ оплату послуг
з     надання     витягу)     та/або     не     вiдповiдають     вимогам,
встановленим законом (заява не вiдповiда€ встановленiй формi)

14. Результат надання адмiнiс ративно.і. Витяг  з  державного  земельного  кадастру  про  землi  в  межах
послуги територі.і.       адмiнiстративно-територjальних       одиниць       або

повjдомлення  про вiдмову у наданнi  вiдомостей з державного
земельного кадастру

15.
•)..Способиотриманнявідповіді Вида€ться  центром  надання  адмiнiстративних  послуг  заявнику

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

16. Примiтка * Форма заяви про надання вiдомостей з державного
земельного кадастру наведена у додатку до  Iнформацiйно.і.
картки адмiнiстративно.і. послуги



додаток
до Iнформацiйно.і. картки
адмiнiстративно.і. послуги з надання
вiдомостей з державного земельного
кадастру у формi витягу з державного
земельного кадастру про землi в
межах територi.і. адмiнiстративно-
територiальних одиниць

(особа, уповнова>кена надавативiдомостi

з дерэItавного земельного кадастру)

(прiзвище,iм'я та по батьковi фiзично.і.

найменування юридич но.і.

(податковий номер/серiя та номер nacnopm

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

вiдмовиjтася вiд прийняття номера)

(реквiзити документа, щопосвiдчу€ особу,

яка звернулася i3 заявою

(назва документа,номер та серiя, датавидачi), та

документа, що посвiдчу€ повнова>кення

вiд iменi особи)

(мiсце проживання фiзично.і.

м iсцезнаходжен ня юр идич но.і.

(контактний 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 дi]инку



4
П видачу державного акта на право власностi на земельну
дiлянку новому власнику земельно.і. дiлянки

П довiдку, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територi.і.);
П викопiювання з картографiчно.1. основи державного земельного кадастру, кадастрово.1. 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'екта 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 ' екта оцiночно.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 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
кадастру, стосовно якого запитуються вiдомостi

до заяви/запиту додаються :
П копiя документа, що посвiдчу€ 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
П в електроннiй формi на адресу:
д в iншiй формi

Службова iнформацiя
Ре€страцiйний номер заяви

дата ресстрацi.і. заяви

Пiдпис заявника

МП (за наявностi)

датаподаннязаяви      L
мп

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

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


