
ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З ДОКУМЕНТАШЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ЦЮ 
ВКЛЮЧЕНА ДО РЕГЮНАЛЬІЮГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАШЇ ГЯ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

ШФОРМАЩЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання 
адмінісіративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єктів 
звернення

Центр надання адміністративних послуг | 
у  м. Кіровограді

І. Місцезнаходження цен іру надання 
ядміністраггивної послуги

вул. Велика Перспективна, 41 
м. Кіровоград, 25006

2. Інформація шодо режиму роботи 
центру надання адмінісі ративної 

послуги

П н -Ч т  08.30-12.00 13.00-17.30 
Пт 08.30 -  12.00 13.00 -  16.30

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги

Телефони: (0522) 24-12-41 ; (0522) 22-86-39 | 
E-mail: cnap@kmvk.kr-adniin.gov.ua і 

h ttp://www.dozvi 1 .kr.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги І

4. Закони України Статті 32 та 33 Закону України "Про землеустрій"

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 17 
листопада 2004 р. № 1553 "Про затвердження Положення : 
про Державний фонд докумен гаци із землеусірою" І 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня ‘ 
2011 р. № 835 "Деякі питання надання Державним | 
земельних ресурсів та його територіальними органами 1 
адміністративних послуг"

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

—  - ...........  ..... . ^_ І

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ с^ганів місцевого 

самоврядування

---

Умови отримання адміністративної послати

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Запит про надання відомостей з документації з 
землеустрою, що включена до Державного фонду 
документації із землеустрою

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративіюї послуги, а також 
вимоги до них

Запит про надання відомостей з документації із 
землеустрою що включена до регіонального фонду 
документації із землеустрою в довільній формі

10. Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Особисто заявником (уповноважеїюю особою 
заявника), направлення поштою

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Бeзonлaт^ю

12. Строк надання а дміністративної 
послуги

До ЗО календарних днів

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуїти

Не визначено
Голое»в упмвгіннї/^гшвоіавасгру у №оаофадсмй (Л  ис
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14. Результагг надання адміністраггивної 
послуги

Відомості 3 документації із землеустрою,^ що 
включена до Державного фонду документації в  |
землеустрою. і

15. Способи отримання відповіді 
<■ печультату^

Видасться заявнику (уповноваженій особі заявника), 
надсилається поштою на адресу, вказану. заявником^^заяві__

16. Примітка

^ 0-6Амепіна Людмила Віїстсввна

В
Е

Готовив уграюінто Держгвомдастру * К і р о в о п ^ ^

119 ВІД 11.04.2016
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АХТА ТЧМГНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ 
ЛОКУМЕНТАЦІЇ 

ПЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПИЄМЦІВ)
(назва адміністративної послуга)

Го ловне управління Девжгеокадаству у Кірової радськай області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

ІНФОРМ АЦІЙНА КАРТКА АДМ ІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Інформація про центр п
Найменування цєіпру надання 

адміністративних послуг, в якому 
здійснюється обслуговування суб’єктів 

шепнення

ія;іяння адміиістративнсн послуги -------

Центр надання адміністративних послуг 
у м. Кіровограді

1. Місцезнаходження центру надання 
адміністративної послуги

вул. Велика Перспективна, 41
м. Кіровоград, 25006 --------------------—

2. Інформація щодо режиму роботи 
центру надання адміністративної 

послуги

Пн -  Чт 08.30 -  12.00 13.00 -  17.3Ü 
Пт 08.30 -  12.00 13.00 -  16.30

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електроніюї пошти та веб-сайт ценіру 

надання адміністративної послуги

Телефони : (0522) 24-12-41 ; (0522) 22-86-39 
E-mail; cnap@kmvk.kr-admin.^v.ua 
http;//www.dozvil.kr.ua/

««« uonoEJiid ііпіміністпативііОЇ DOCJlvrü

4.
Нормативні акти, якими реглам»

Закони України

'НТУСТЬСЯ НаДЙНІІН адміил 1 |w i tioDw ■ —
Закон України "Про державної експертизи 

землевпорядної документації”

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 
№ 974 "Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів 
державної експертизи землевпорядної документації та
типової форми висновку"

Розпорядження Кабінегу Міністрів України від 
16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послу г"

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

Методика проведення державної експертизи 
землевпорядної документації, затеерджена накаїом 
Держкомзему України від 03.12.2004 №391, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 
заХо 1618/10217

7, Акти місцевих органів виконавчої 
ЕЛЯ пи/органів місцевого 
самоврядування___________ _________

8.

Умови отримані
Підстава для одержання 
адмінісіративної послуги

НЯ аДМІНІСТРлІІіиииі ------------- -------------
Заява (для фізичних осіб) або кпопотання (для 

юридичних осіб) про проведення державної експертизи 
землевпорядної д о к у м е н т а ц і ї ___________________

9. Витерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

Заява (для фізичних осіб) або кгюпотання (для 
юридичних осіб) про проведення державної експертизи 
землевпорядної документації;

Документ, що підтверджує оплату послуги 
Оригінал об’єкту державної експертизі^ 

землевпорядної д о к у м е ї г г а ц і ї ___________________

10. Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
а піиіІ4ІЛТПЯТИПНОЇ послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) abc 
направлення поштою

11. Платність (безоплатність) надання
опиіиіі'тпятинмп'ї ПОСЛУГИ

Послуга платна
Гоповж »прайпння flep*reo«awarmy * »ровсіФа*иои сбпас-
.................................................
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http://www.dozvil.kr.ua/


7 11.1

11.2

11.3

13.

Нормативно-правові акти, на підетаві 
яких стягується плата

14.

15.

Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 
адміністративну послугу

Розрахунковий рахунок для внесення 
послуги

Строк надання адміністративної 
послуги

Перелік підстав для відмови у наданні 
адмінісіративної послуги

16.

Результат надання адміністративної 
послуги

Способи отримання відповіді 
Грезультату)_________ _____

Стаття 39 України "І Іро державну експертизу“
землевпорядної документаціГ

Постанова КМУ "Про деякі питання надання 
Державним агешсгвом земельних р е с ^ ів  України та 
його територіальними органами адміністративних послуп 
від 01.08.2011 -------11 ■UO.ZUI 1 ------------------

Розмір плати за проведення державної експерти^ 
встановлюється в розмірі з відсотків Віа-кошторисної 
вартості проекгно-вишукувальних робіт, але не може бути
менше 20 гривень________ _____________________■' -

Розрахунковий рахунок для внесення плати надасться
•геригоріальним органом Держгеокадастру, якии надає
ялміністративиу послугу.-------------------------------- ----------

Строки проведення державної експертизи не можугь 
перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об єкта 
пержавної експертизи

«  Т __ і —__и
савниі __________________ _________—
Ш гі^ в ід н о ст і його вимогам законодавчих та інших

нормативно-правових акпв.
Виявлення недостовірних даних.
Про відмову в реєстрації об'єкта експертши головне 

управління Держгеокадастру у Кіровоградській області 
повідомляє П^т^гом трьох днів у письмовій форм. 13 
зазначенням н причини.

Примітка

В ІІ^^І^^^І^^^вної експертизи земл^^^^
документації або відмова у проведенні реєстрації об скга 
експертизи

Е ^ с т ь с я  заявнику (уповноваженій особі заявника, 
няпсила€гш:я поп.тою на адресу вказану -------------

Гоповие упся«»« йер»гео«дастрї » Кдажогваясыойоблас-
119 ВІД 11.04.2016
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гаФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІШСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
7

ч ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХШЧІІОІ ПОМИЖИ У ВІДОМОСТЯХ ДЕРЖАВНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ. ЛОПУІІІЕНОЇ ОРГАНОМ. ЩО ЗДІЙСНЮЄ 

ЙОГО ВЕДЕННЯ. З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області
(найменування суб’єкта надання адмінісіративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якомз 
здійснюється обслуговування 

суб’єктів звернення

Центр надання адміністративних послуг у м. Кіровограді

1 Місцезнаходження центру 
надання адміністративної послуги

вул. Велика Перспективна, 41 
м. Кіровоград, 25006

2 Інформація щодо режиму роботи 
центру надання адміністративної 
послуги

П н -Ч т  08.00-12.00 13.00-17.15 
Пт 08.00-12.0013.00-16.00

3 Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
центру наддніія адміністративної 
послуги

Телефони ; (0522) 24-12-41 ; (0522) 22-8fr-39 
E-mail: cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua 

http://www.dozvil .kr.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Стаття 37 Закону України "Про Державний земельний 

кадастр".
5 Акти Кабінету Міністрів України Пункт 139, 142, 144, 149 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

-

7 Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування
Умови отримання адміністративної послуга

8 Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Виявлення фізичною або юридичною особою технічної 
помилки (описка, ;фукарська, граматична, арифмепгична чи 
інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного 
кадасіру, викопіюванні з картографічних матеріалів 
Державного земельного кадаст ру.

9 Вичерпниіі перелік документів, 
необхідних для отримання 

адмінісірашвної послуги, а також 
вимоги до них

1. Повідомлення про виявлення технічної помилки із 
викладенням суті виявлених пмилок, за формою 
встановленою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 
1051.

2. Документи, що містять зазначені у  повідомленні 
технічні помилки та документи, що підтверджують такі 
помилки і місгать правильну редакцію відповідних 
відомостей.

10 Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 

отримання адмінпослуги

Повідомлення разом з доданими до нього документами 
подається заінтересованою о с с ^ ю  особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та 
повідомлення про вручення.

11 Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Безоплатно і

Гопооне упрашіння Деожівжааасіру » Кижхмясьвнобпас
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12 Строк надання адміністраї ивної 
послуги

Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки 
здійснюється Державним кадастровим реєстратором у день 
надходження такого повідомлення

13 Перелік підстав для відмови у 
нп пянні алміністративної послуги

Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені 
в повідомленні про виявлення технічної іюмилки.

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Протокол виправлення помилки.
Заміна документу, в якому виявлено помилі^ (витяг, 

довідку 3 Державного земельного кадастру, викопіювання з 
картографічних магеріалів Державного земельного кадастру) 
заявникові за його бажанням.

Відмова у виправленні помилки.

15 Способи отримання відповіді 
(результату)

Державний кадастровий реєстратор повідомляє письмово 
не пізніше наступного дня про виправлення помилки 
заінтересованим особам за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного кадастру 
затвердженим постановою Кабінету Мінкпрів від 17.10.2012 

1051 або надає вмотивоваїту відмову.

16 Примітка

0-6
Аме/та Людмила Вштоовна

Голскне іт(іаюіння Держгеокаф У КІ(ХЯ0Фздсь>м обяасг
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НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У 
ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В 
МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 07ТИНИТ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області
(найменування суб’єкта надання адмінісіративної послуги)

ШФОРМАЦШНА КАРТКА АДМШ1СТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Інформація про центр надання адміністоативної послуги
Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 
здійснюється обслуговування суб’єктів 

звернення

Центр надання адміністративних послуг у  м. Кіровограді

1 Місцезнаходження центру 
надання адміністративної 
послуги

вул. Велика Перспективна, 41 
м. Кіровоірад, 25006

2 Інформація щодо режиму 
роботи центру надання 
адміністративної послуги

Пн-ЧЬг 08.00-12.00 13.00-17.15 
Пт 08.00-12.00 13.00-16.00

3 Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
центру надання 
адміністративної послуги

Телефони: (0522) 24-12-41 ; (0522) 22-86-39 
E-mail: cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua 
http://www.dozvil.kr.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Стаття 38 Закону України "Про Державний земельний 

кадастр"
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Пункт 166, 167, 168 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16.05.2014 № 523-р «Деякі питання адміністративних послуп>

6 Аісги центральних органів 
виконавчої влади

-

7 Акти місцевих органів 
виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування
Умови отримання яяміністративиоТ послуги

8 Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про надання витягу з Державного земельного 
кадастру

9 Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

1. Заява надання витягу Державного земельного 
кадастру за формою встановленою Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 
року № 1051.

2. Документ, що посвідчує особу, та документ, який 
підтвердио'є повноваження діяти від імені заявника (у разі 
подання заяви уповноваженою особою заявником)

3. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
витягу

10 Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративіюї 

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру з доланими докумеїггами подається заявником або 
уповіюважеіюю ним особою особисто або надсилається 
рекомендованим листом з описом вкладення та повідомлення 
про вручення

Амеліна Лкшмила в«ті

Головне упвавп»« Дерхпхжаоаптіу у Кровоградсытсбпас

119 ВІД 11.04.2016
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11 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги

Послуга платна ( у випадку звернення органів 
виконавчої влади іа  органів місцевого самоврядування -- 
безоплатна).

у  разі платності

11.1
Нормативно правові акти на 

підставі яких стягується плата
Ст. 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр

11.2
Розмір та їюрядок внесення 

плати
( адміністративного збору ) за 

платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0.06 розміру 
мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, 
встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому 
надається відповідна послуга.

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та\або відділення 
поштового зв’язку; підтвердження оплаги послуг є гілетіжнс 
доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення 
поштового зв’язку.

11.3
Розрахунковий рахунок дня 

внесення плати
Розрахунковий рахунок для внесення плати надасться 

територіальним органом Держгеокадастру який надає 
адміністративну послугу

12 Строк надання адміністрапгивної 
послуги

Протягом 10 робочих днів 3 дня реєстрації заяви про 
надання послуги._________ ______  . ________ __________

13
 ̂ - 'І 

Перелік підстав для відмови у 
наданні адмінісфативної 

послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 
відомості.

2 Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа.

3. Докумеїгги подані не в повному обсязі та/або не 
відповідають вимогам встановленим законом.

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Витяг 3 Державного земельного кадастру або 
повідомлення про відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру

15 Способи отримання відповіді 
(результату)

Витяг 3 Державіюго земельного кадастру або 
повідомлення про відмову у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастто- видається заявнику 
(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на 
адресу вказану заявником у заяві.

16 Примітка

0.6
Амепіна Лкшмила Віктооіюз

Г о л о » «  упрашкнни Держгеоииасіріг ї  Коовоіравсивй облас

119 ВІД 11.04.2016
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ШФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІШСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
5

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У 
ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО 

ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області
(найменування суб’єкта надання адмінісіративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 
здійснюється обслуговування суб’єктів 

звернення

Центр надання адміністративних послугу м. Кіровограді

1. Місцезнаходження центру 
надання адміністративної 
послуги

вул. Велика Перспективна, 41 
м. Кіровоград, 25006

2 . Інформація щодо режиму 
роботи цеіпру надання 
адміністративної послуги

Пн -  Чт 08.00 -  12.00 13.00 -  17.15 
Пг 08.00-12.00 13.00-16.00

3. Телефон/факс (довідіси), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
центру надання 
адміністраггивіюї послуги

Телефони: (0522) 24-12-41 ;(0522) 22-86-39 
E-mail: cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua 

http://www.dozvil.kr.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Закону України "Про Державний земельний 

кадасгр".
5. Акти Кабінету Міністрів 

України
Пункти 166, 167, 168, 171, 174 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого писгановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтая 2012 року № 1051.

Розпорядження кабінету Мінісгрів України від 16.05.2014 
№ 523-р «Деякі питання надання адмшісіративних послуг 
органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг"

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

-

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

8 . Підсгава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про надання витягу з Державного земельного 
кадастру

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

1. Заява про надання витягу з Державного земельного 
кадастру за формою визначеною порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
витягу 3 Державного земельного кадастру або засвідчеіюї 
копії документа Державного земельного кадастру га витягу з 
нього.

3.Доіо'мент, що посвідчує особу та документ, який 
підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі 
подання заяви уповноваженою заявником особою).

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 

послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного 
кадастру з доданими документами подається заявником або 
уповноваженою ним особою особисто або надсилається 
рекомендованим та 
повідомленням пао • • 1II n i l  I I  II_________________

Амепінз Людмила Вшоовна

mailto:cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua
http://www.dozvil.kr.ua/


11,' 1 Платність (безоплатність) 
надання адмінкгфативної 
_______ послуги________

Надання адміністративної послуги здійснюється на платній 
основі (у випадку звернення органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування - безоплатна).------------------

У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягуеп ься плагга
11.2. Розмір та порядок внесення 

плати за платну 
адміністративну послугу

11.3.

1 2 .

13.

Ст. 38 Закону України "Про Державний земельний кадасф

Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

Розмір плати за надання послуги -  0.055 розміру 
мінімальної заробітної гиіати у місячному розмірі, 
встановленої законом на І січня календарного року, в якому
надається відповідна послуга.

Оплата послуги здійснюється шляхом поп^еднього 
перерахування коштів через банки банки та/або відділення 
поштового зв’язку, підтвердження оплати послуг є платіжне 
доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення 
поштового зв'язку.

Строк надання адміністративної 
послуги

14.

15.

16.

Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної 

послуги

Результагг падання 
адміністративної послуги

Сіюсоби отримання відіювіді 
(результату)

Примітка

ШТОВОГО ЗВ __________ _______________— — —----------
Розрахунковий рахунок для внесення плати надасться 

територіальним органом Держгеокадастру, якии надає 
адміністративну послугу.IV J•____  __ _____

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви про
надання послуги. ______________________—:------- ------ г
---- ЇТ у Г д і^ в н о м у  земельному кадастрі відсуші запитувані

в ід о м о с т і.^ ^ ^  про надання відомостей з Державного
земельного кадастру звернулася неналежна < ^ а .

З Документи подані не в повному обсязі та/або не
«іпповідакугьвимогам, вст_анов;№ Н И М ЗД !^^-------^ ^

Витяг з Державного земельного кадастру або повідомлення 
про відмову у наданні відомостей з Державного земельного
кадастру.

Витяг з Державного земельного кадастру або повідомленя 
про відмову у наданні відомостей з Державного земельного 
кадастру видасться заявнику(уповноваженіи особі заявника). 
надсиласться поштою на адресу вказану заявником у заявь------

гоповие їгравпін«.Двр*тс*»̂
119 ВІД 11.04.2016

0.6
Амешиа Лкшмила Віїпооївна



н д л АННЯ ^ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ^^ 
ш о  М І С  д ^ У З ^ ^ л ь р і Ш Ш ^ М А Щ Ю Ш О ^  

  •^ЕМЛІ (ТЕРИТОРШ
(назва адміністративної послуги)

уппавління Держгеокадастру у Кіровограі|СькіЯ обласп
------------- (найменування су^єісга надання адміністративної послуги)

ШФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Найменування центру надання 
адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єктів 
звернення

ІнДюрмаїця ПРО центр надання адмі н ^ ативної послуги

1.

2.

Місцезнаходження центру 
няпяння адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг у м. Кіровограді

3.

- ------------- 1-  - --- -----------------------

Інформація щодо режиму роботи 
центру надання адміністративної
п о с л у г и ____________ __
Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
центру надання адміністративної 
послуги

вул. Велика Перспективна, 41 
м. Кіровоград, 25006

“щ ТГ^О в.О О  -  12.00 13.00- 17.15 
Пг 08 .00- 12.00 13.00- 16.00

Теле«^ни ; (0522) 24-12-41 ; (0522) 22-86-39
Е-шаіІ; cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua 

http;//^^v^лv.dozvil.kr.ua/

4.

5.

6.

7.

земельний
Закони України

Акти К абїне^М іністрів України

Акти центральних органів 
виконавчої влади

Стаття 38

1 ^ ,1 6 ^ іЖ і 7 9 ,197 П ^ р т ^ в е д е н н я Д е р ^ в н о і^
земельного кадастру, затвердженого п^тановою Кабінету
Міністрів України від 17.10. 2012 № 1051 ,_ 05.2014 

Розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 
№ 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг"_____________ ________________ _—

8.

9.

10.

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого

самоврядування------------- --------------------------------- --------------
---------------  Умови отримання ялміністративноТ послуги

___^  Заява про надання відомостей з
кадастру

Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

Державного земельного

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 

послуги

1 Заява про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру за формою встановленою Порядком 
ведення Державного земельного кадастру, ствердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 
року № 1051.

2 Документ що підтверджує оплату послуг з надання 
довідки що містить узагальнену інформацію про 
землі(т«риторії-) або, засвідченої копії документа Державного 
земельного кадастру та витягу з нього.

3. Документ, що посвідчує особу та доід^мект яки 
підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі 
попання заяви уповноваженою заявником особою^.

—-тг____________ _______ ч ГТї^ПЖЯИНОГО зе
іидоппл ^алоп -------------------- ^
~ ^ в а  про надання відомостей з Державного земельного 

кадастру з доданими документами подасться заявником або

. „ ' ж г  ™

mailto:cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua


11. П латн ій  (безоплатність) надання 
адміністративної послуги------

11.1

11.2

11.3

12

13

П-осл>та
■ПІ.И та органі» місцеїюго мамп«р«дуваиня-€«ошаіиа)--------

Уразі платності

Нормаггивно їіравові акти на 
підставі яких стягується плата

Розмір та порядок внесення 
плаш

( адміністративного збору ) за 
платну адміністративну послугу

Розрахунковий рахунок для 
внесення плаїм

С ^ Л 8 3 ^ и у  України^ТТ^^Державний земельний кадастр'^

Строк надання адміністративної 
послуги

Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної 

послуги

14

15

Результат надання 
япміністративної послуги

Способи отримання відповіді 
(результату)

16 Примітка

надання п о с л у г ^ Т ^ '^

Г Г Г ії з а ^ о м ^  . сГ Г к іен д Г р “ ку, в яком^ 

Т , ^ ^ " ^ ^ ^ и " " Ї Ї ^ ю с т ь с я  шляхом попереднього

------------- плата"дадаїггься
т е р ^ ^ і Г ь Г и Т  Держгеокадастру який надає

рятіяння послуги

про

кадастрі «дауш і запіпумні 

“Т Г ' и я к ш  про д а к я  . ід о м о с й  з № р»а.ного

- а о  ™
віпповідакуть вимогам встановленим^аі^юм^,.пг.мпяктгь вимогам — -  -- ---- г -

ГтвриторіП або п о в і д о м л е Щ Е О в ^ ^  ----------
узагальнену інформащю пр̂

“з ї ^ и " і Г е н Г ° с ^ Г  
мяпсиласі«:я поштою на адрес^вкдзаа :  заявникощ а я в і ^

Гковяв і<хт№«яттжюахт » Kip0в0фaя>и̂ 0бпac•
119 ВІД 11.04.2016
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ШФОРМАЩЙНА КАРТКА АДМІШСТРАТИВНОІ ПОСЛУГИ

•■ґл ч П̂РРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ V

<пг>рм і в и к а
!/• л Р Т П Г Р  АФТЧ Н О Ї Д О К У Щ Н І А Щ І  

(назва адміністретивної послуги)

V „™ .ш ,iн н я  Держт>кяг,«егру у  Кіровоградській о й Щ£п
-- ----------- (найменування суб’єкта н а д а н н я  адміністративної послуги)

Найменування центру надання 
адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування 
суб’єктів звернення

І.

2.

3.

Місцезнаход ження центру 
надання адміністративної 
послуги
Інформація щодо режиму 
роботи ц е н т р у  надання
япміністративної послуги--------
Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та всб-сайт 
центру надання 
адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг у м. Кіровограді

вул. Велика Перспективна, 41 
м. Кіровоград, 25006

Пн
Пт

-Ч г  08.00-12.00 13.00-17.15 
08.00-12.00 13.00-16.00

4.

5.

6.

Н о р м а т н в н і ї к щ к ^ ^

кадастр".
Закони України

Акти Кабінету Міністрів 
України

Акти центральних органів 
виконавчої влади

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування

П ^ Г П б б Л б Т ;  168 ,172Т І8Г  182 П ^ ^ ^ в е д е н н я
Державного земельного кадастру, 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012

‘̂ 'роЇЇІртджсння Кабінету міністрів України від ^6 05.20Н 
№ 523-р «Про Деякі питання надання адміністративних 
Г ^ у г  органи виконавчої влм и через цешр« надання
адмінісфагтивних послуг---------------------— --------------------- -

8.

9.

Підстава для одержання 
адміністративної послуги

[дуваиіці І___________—----------——-—----------
Умови отримання адміністративної послугі^
------------  ия ЛГЯННЯ віломостеи

Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

НЯ я ДМІИИГ1 им » ИРПЧ» - ----- ------------- ^ -^
З ^ ^ і^ ^ н а д а н н я  відомо^йТДержавногоземельного

кадастру
Т Заява про наданні в ід о м о с т е й  р а в н о г о  

земельного кадастру за формою встановленою порядаом 
ведення Державною земельного кадастру, зэтвердже^го 
постановою Кабінету Мінісфів України від 17 жовтня 2012 
року ^9 1051

2 Документ, що підтверджує оплату послуг з надання 
викопіювання з кадасфової карти9плану) 
картографічної докумеїттації Державного земелыю 
кадастру або засвідченої копії з нього або засвідченої копі 
докумеїгга Державного земельного кадастру та вкгяі^ з

Документ, що посвідчує особу та документ, який 
підтверджує повноваження діяти від імені 3 ^ ^ ^  разі 
подання заяви уповгі6Ш (:й^^^б^^^^ --------- ---------- -

О» о». 
0.6 ІАмеянаЛюшипаВіктоовна »■



10. Порядок та спосіб подання 
доіо^ментів, необхідних для 
отримання адмінісірап ивноТ 

послуги

Заява про надання відомостей з Д^зжавного 
земельного кадастру з доданими документами подається 
заявником або уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення 
та повідомленням про вручення.

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги

Послуга платна, (у випадку звернення органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - 
безоплатна).

У разі платності:
11.
1

Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата

Ст. 38 Закону України "Про Державний земельний 
кадастр"

11.
2.

Розмір та порядок внесення 
плати (адміністративного 

збору) за платну 
адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги -  0.03 розміру 
мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, 
встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому 
надається відповідна послуга.

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та\або відділення 
поштового зв'язку; підтвердження оплати послуг є платіжне 
доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення 
поштового зв’язку.

11.
3.

Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається 
територіальним органом Держгеокадастру, який надає 
адміністративну послугу.

12. Строк надання 
адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги 10 робочих 
днів 3 дня реєстрації заяви про надання послуги.

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної 

послуги

1. У Державному земельїюму кадастрі відсутні 
запитувані відомості.

2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру звернулася неналежна особа.

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не 
відповідають вимогам, встановленим законом.

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої 
картографічної документації Державного земельного 
кадастру або повідомлення про відмову у наданні 
відомостей 3 Державного земельного кадастру

15.

16.

Способи отримання відповіді 
(резульгату)

Примітка

Викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої 
картоірафічгюї документації Державного земельного 
кадастру або повідомлення про відмову у наданні 
відомостей 3 Державного земельного кадастру видасться 
заявник}' (уловіюваженій особі заявника), надсилається 
поштою на адресу, вказану в заяві.

о л
Амелий Людмила В к г о в ^ £
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ПО ТТРРЖАВНОГОЗШШШШГОКМАСІРУ Д^МОСТЕЙ 

■:>ЛКПНАШГТА ПРИЙНЯТИМИ ВІД Л О В І ^  ДШ Ш 2Ш  
ПРАВОВИМИ АКТАМИ, з ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)

уппавлінн« Леожгеокадастру у К іро^градській області
-----------  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

ШФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІШСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Інформація про Ц*
Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 
здійснюється обслуговування 

жч/Д’ -̂ігхіи -іпепнення

HTD надання адміністративної послуги__--------------------------

Центр надання адміністративних послуг у м. Кіровограді

1.
-------------------------- -

Місцезнаходження центру 
надання адміністративної

вул. Велика Перспективна, 41 
м. Кіровоград, 25006

2. Інформація щодо режиму 
роботи центру надання 
алміністоативної послуги

Пн -  Чт 08.00 -  12.00 13.00 -  17.15 
Пт 08.00 - 12.00 13.00-16.00

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
центру надання
адміністративної послуги_______

Телефони;(0522)24-12-41 ;(0522) 22-86-39 
E-mail: cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua 

http://www.dozvil.kr.ua/
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4.
Нормативні акти, якими ре 

Закони України
гламентусться надання адміннгграіиюиш uuwiji

Статті 32 Закону України "Про Державний земельнии
кадастр" ______ ___________________ —

5. Акти Кабінету Міністрів 
України

Пункт 104, 105 Порядку ведення Державного зем^ьного 
кадастру, затвердженого постановою Кабінеіу Мінктрів 
України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 
№ 523-р «Про Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

і

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування
Умови отонмання адмішстратввяоТ послуги

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей про обмеження у 
використанні земель, встановлені законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно правовими актами за формою, 
встановленою Порядку ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію обмеження у 
використанні земель за формою встановленою порядком 
ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 
іюстановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 
року № 1051.

2. Документація із землеустрою, яка згідно з пунктом 102 
Порядку ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2012 року аеа*аайй»¥ХісгШЩпсВмееаиня до

Q-6
Амеліна Лкшмила Вігтооюна
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*

#

Державного земельного кадастру віаомостеи про такі 
обмеження

3. Електронний документ,-----------------------------

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної

Документи подаються безпосередаьо 
кадасгтровому ресспратору територіального органу 
Держгеокадастру.

11. Платаість (безоплатність) 
надання адміністративної

Безоплатно.

12. Строк надання адміністративної 
ПОСЛУГИ

~  У строк, що'не перевищує 14 робочих днів 3 дня реєстращі 
чяяии про надання п о с л у г и ________ _— -----------------— —̂

13. І Іерслік підстав для відмови у 
наданні адміністративної 

послуги

1. Звернення за внесенням відповідних відомою 1 еи (шін
до них) неналежної особи.

2 Подання заявником не повного пакета документів 
з ’. Розташування об’єкта Державного земельного 

кадастру на території дії повноважень іншого Державного
кадастрового реєстратора.

4. Електронний доіо'мент не придатний для проведення 
його перевірки за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру___ _^ --------------------------------

14. Результат надання 
адміністративної послуги

" Витаг 3 Державного земельного кадастру про иЬмсжспи« у 
використанні земель, встановлені законами та приинятиі^ 
відповідно до них іюрмативно-правовими актами або 
повідомлення про відмову у внесенні відомостей про 
обмеження у використанні земель, встановлені законами та 
прийнятими відповідію до них нормативно-правовими 
актами. ------ --------------------------------—---------------

15.

16.

Способи отримання відповіді 
(результату)

Примітка

Витяг 3 Державного земельного кадастру про оомежеїшя у 
використанні земель встановлені законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно правовими актами або 
повідомлення про відмову у внесенні відомостей про 
обмеження у використанні земель, встановлені законами та 
прийнятими відповідію до них нормативно правовими актами 
видається заявнику (уповноваженій особі заявника) 
надсиласп^я поштою на адресу, вказану заявником у заяви-----

0.6
Амеліна Лкшмила Впгтоовна

Гс»ювне уг^ав«ь№ іВвржгесжгиастр» у Кііхлофадий обпас
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Г о л о в н е ^ п р а ^ ^ ^̂ ^̂ ^

ШФОРМАІІШНА І Ш т а А  АДМШІСГРАТИВНОІ ПОСЛУГИ

Найменування центру надання 
адміністративних послуг, в якому 

здійснюеіься оЄжлуговування 
суб’єктів звернення

Місцезнаходження центр 
налания адміністративної 
послуги
Інформація щодо режиму 
роботи центр надання 
адміністративної послуги
Телефон/факс (довідки), а д р ^  
електронної іюшти та веб-сайт 
цеиір надання адміністративної

Центр надання адміністративних послу г у м. Кіровограді

вул. Велика Перспективна, 41 
м. Кіровоград, 25006

'П н - Ч т  08.00 - 12.00 13.00-17.15 
ТТг 08.00 -  12.00 13.00 -  16.00

послуги

Телефони : (0522) 24-12-41 ; (0522) 22-86-39
E-mail: cnap@kmvk.kr-admin.^v.ua

hUp://www.dozvil .kr.ua/

4. кадастр
Закони України

5.

6.

7.

Акти Кабінету Міністрів 
України

Акти цеіггральних органів 
виконавчої влади

Акти місцевих органів 
виконавчої влади/органів 
місцевого самоврядування

'Про Державний земельний

Пункт 96, 97,98 Порядіо' ведення Державного земельного 
кадасіру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2012 року №1051. _

Розпорядження Кабінету Міністрів України ыд 16.05.2014 
№ 523-р "Деякі питання адміністрат ивних послуг-------------

8.

9.

10.

11.

Підс гава для одержання 
ялміністративної послуги

Умови сугримання адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної іюслуги, а 
також вимоги до них

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 

послуги
Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

________ послуги________

Заява про внесення відомост ей до Державного земельного 
кадастру

1. Заява про внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру за формою встановленою Порядком 
ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 
року № 1051.

2. Документації із землеустрою або оцінки земель, яка е 
підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни 
виду використання земельної ділянки в межах земель певної 
категорії)

3. Електронний документ,
Документи подаються безпосередньо кадастровому 
реєстратору територіального органу Деркгеокадастру

Безоплатно

^  0-6
Амепіна Люлміта Вшосівна

Гшіо««їтоаапіний1Ьекгао«апастру у КіювофадсуайоЄіиг
119 ВІД 11.04.2016-
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12.

13.

Строк надання адміністрагивної 
послуги

Перелік підстав для відмови у 
наданні адмінісфативної 

послуги

14.

15.

Результат надання 
адміністративної послуги

Способи отримання відповіді 
(результату)

------ и  робочих днів з дня отримання
ВІ ППОВІДНИХ докумеїггів--------- --------- ;---------

f  З в ер н ен н я  за в н есен н я м  в ід п о в ід н и х  в ід о м о стей  (зм

до "  заявником не повного пакету документів.
3 Розташування земельної ділянки на території дн

повноважень іішюго Державного
4 Елекфонний документ непридатнии для проведення 

його перевірки за доіюмогою програмного забезпечення
Пгїржавного земельного кадастру.--------------—-----------------—

Витяг з Державного земельного кадастру на 
підтвердження внесення відомостей до Д е р * ™ '-«  
земельного кадастру або повідомлення про в і ^ У  У

віппмостей до державного земе£̂ о г о  кадаств ;-------
Витяг з Д ^кавного земельного кадастру на

16. Примітка

рулаол^«'-г —------
підтвердження внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру або повідомлення про відмову у 
внесенні відомостей до державного земель^го кадасфу 
видасться заявнику (уповноваженій особі заявниках 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві. _

Гшюане (гправпиняЛеохщхцйапру у Кфовофздькійобпас'
119 ВІД 11.04.2016
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Амеліиа Лкшмила Вктазта



і

(назва адміністративної іюслуги)

.......... .

Ш Ф О РМ А Ц Ш Н А  КАРТКА АДМШ1СТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ТніЬоомація про цєі

Найменування центру надання 
адміністретивних послуг, в якому 

здійснюється обслуговуванні!

ітр иадаиня адмінісгоативної п о о ц ти ---------------- ------------

Центр надання адміністративних послуг у м. Кіровограді

1.
СУи «;лиі> _______ __

Місцезнаходження центру 
надання адміністрагивної

вул. Велика Перспективна, 41 
м. Кіровоград, 25006

2.
послуги_______ _________ ______
Інформація щодо режиму 
роботи центру надання

“ ■ П н -Ч г  08.00-12.0013.00-17.15
Пт 08.00- 12.00 13.00-16.00

3.
апмшісірагивпиі — 1_
Телефон/факс (довідкиХ адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
центру надання 
адміністративної послуги

“ Телефони ; (0522) 24-12^1 ; (0522) 22-86-39
E-mail; cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua

http;//\v^^v.dozvil .kr .иа/

...... .. . ііліппіїнії агіміі*“^ратмвної nocjiyrH

4.
Н ормативні акти , яким и рс 

Закони України
'П^мі^нтусться надиии* * t*** ---------- —

Стаггя 28 Закону України "Про Державнин земельнии
кадастр ■_________________________ _____

5. Акти Кабінету Міністрів 
України

Пункти 101, 103 Порядку ведення Деі^авного 
земельного кадастру, затвердженого Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Розпорядження Кабінету міністрів України від 
1605 2014 № 523-р «Про Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних посл>т— --------------- -—

6. Акги центральних органів 
т 41ГГ)ЫйПЧО*1 ВЛ8ЛИ

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/органів 
місцевого самоврядування

8.

Умови отр
Підстава для одержання 

а л^іиІГ ’ГПЯТИВНОЇ послуги

ИМЯННЯ адміністративної ---------------- ------------------—
Заява про державну реєстрацію обмежеїшя у 

використанні земельної ділянки.--------- ---------- ---------------

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а 

також вимоги до них

[ Заява про державну реєстрацію оомеження у 
використанні земель за формою встановленою Порядком 
ведення Державного земельного кадастру, утвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012
року №1051. , . .

2. Документація із землеустрою, інші документи, які є 
підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження 
у використанні земель.

3. Електронний документ. --------------------- --

8. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 

ПОСІГУГИ

Документи подаються безпосередньо державному 
кадастровому реєстратору територіального органу 
Держгеокадастру.

9. Платність (безошіатність) 
надання а;іміиісіраіивиої 

посл\ти

Безогнатно

Гаювнв утрвпіння іЬсигеоіадастр» V Кіроюфад̂
-1 ----- ----------- -------------  М9вщ1Г . 04-.2и І б

АмвганаЛюамипаВ« І IHIiniUili ІИУІ

mailto:cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua


ф 12. Сттюк надання адміністративної 
послуги

Протягом 14 робочих днів з дня реєстрації заяви про 
надання послуги.

13. Перелік підстав для відмови у 1. Обмеження згідно із законом не підлягає державній
« наданні адміністративної 

послуги
реєстрації.

2. Обмеження встановлюсіься на територГї дп 
повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

3. Із заявою про державну реєстрацію обмеження у 
використанні земель звернулася неналежна особа.

4. Подані документи не відіювідають вимогам 
законодавства.

5. Заявлене обмеження вже зареєстроване.
14. Результат надання 

адміністративної послуги
Витяг 3 Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель або повідомлення про 
відмову у державній реєстрації обмеженій використання 
земель

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Витяг 3 Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель або повідомлення про 
відмову у державній реєстрації обмеження у використанні 
земель видасться заявнику (уповноваженій особі заявника, 
надсилання поштою на адресу, вказану заявником у заяві.

16. Примітка

0.6
Амелжа Лкшмила Вклхж на £

І опмне упряпііто Деіштожгвастр» у Квовогоаасыда облас

119 ВІЧ 11,04.2016
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ШФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМППСТРАТШіНО! ПОСЛУГИ 

ВИДАЧА РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ТА 
НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ (ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСТК ТА

ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИСМІ ІІВ1
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру в Кіровоградській області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адмінІстратиеноТ послуги |

Найменування центру надання 
адміністративної послуги, в якому 

здійснюсіься обслуговування суб’єкта 
звернення

Центр надання адміністративних послуг у м. Кіровограді

І. Місцезнаходження центру 
надання адміністративної 

послуги

вул. Велика Перспекгивна, 41 
м. Кіровоград, 25006

2. Інформація іцрдо режиму 
роботи центру надання 

адміністративної послуги

П н - Ч т  08.00-12.00 13.00-17.15 
Пт 08.00 -  12.(Ю 13.00 -  16.00

3. Телефон/факс (довідкиХ адреса 
електтюнної пошти та веб-сайт 

центру надання 
адміністративної послуги

Телефони : (0522) 24-12-41 ; (0522) 22-86-39 
E-mail; cnap@kmvk.kr-admin.gov.ua 

http://www.dozvil.kr.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаїтї 122,123, 124 Земельного кодексу України

5. Акти Кабінету Міністрів 
України

-

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

-

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 
місцевого самоврядування ■

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстїіва для одержання 
адміністративної послуги

Заява

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

Заява
Документація із землеустрою
Позитивний висновок державної експертизи землевпорядної 
документації (у разі не^хідносгі її проведення згідно із 
законом)

10. Порядок та спосіб подання 
доіо^ментів, необхідних для 
отримання адміністративної 

послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), 
направлення поштою

0-6 І
Амепіна Люамила В«тоовна ^
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к

и . Плат ність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги

Безоплатно

12. Строк надання адміністративної 
послуги

У двотижневий строк 3 дня отримання погодженого проекту 
землеустрою щодо відведення жмельної ділянки (а в разі 
необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи 
землевпорядної документації згідно із законом - після 
отримання позитивного висіювку такої експертизи) приймає 
рішення про затвердження проекту зеншеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та надання її у користування

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної 

послуги

Невідповідність проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Рішення щодо передачі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення державної власності або 
відмова у його наданні

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Видасться заявнику (уповноваженій особі заявника), 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві

16. Примітка

0.6
Амелна Ікщмилі^ Вж пят в

Гсахмие у п о а в г«« Яве»гю«адастіа» у
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