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з надання адмiнiстративно.і. послуги:

«НАдАННЯ В1дОМОСТЕй З дЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАдАСТРУ У ФОРМ1 ВИТЯГУ З
дЕржАвного зЕмЕльного кАдАстру про зЕмЕльну д1лянку»

J№ Етапи послуги Вiдповідальна посадова дiя термiн
з/п особа i структурнийпiдроздiл (в,у,п,з) виконання (днiв)

1. Ресстрацiя              заяви      суб'скта Адмiнiстратор вiддiлу

в

вдень
звернення     в     центрi     надання центр надання надходження(в
адмiнiстративних послуг адмiнiстративних послуг порядку

управлiння наданняадмiнiстративнихпослуг черговостi)

2. Перевiрка:

АдМiнiстратор вiщiлу

в

При  ре€страцi.і.
-форми та змiсту заяви;-повноваження       особи, заяви

щоз вернулася                 з а центр надання
адмiнiстративноюпослугою; адмiнiстративних послуг

-документа,      що      пiдтверджуе управлiння надання
оплату  послуг  з  надання  витягу  здержавногоземельногокадаструпроземельнудiлянку адмiнiстративних послуг

3. Передача    заяви        державному Адмiнiстратор вiдцiлу

в

В день ре€страцi.і.

р е сстр атору        центру        надання центр надання заяви
адмiнiстративнихпослуг адмiнiстративних послугуправлiннянаданняадмiнiстративнихпослуг

4. Формуваннявитягу з  державного
державний ресстратор

в

В день ресстрацi.і.
земельного  кадастру  про  земельну заяви
дiлянку за визначеною  формою за вiддiлу державно.і.
допомогою                програмного реестрацi.і. речових прав
забезпечення                  державного на нерухоме майно
земельного кадастру; управлiння державно.і.ресстрацi.і.

5. Пiдписання витягу з державного державний ре€стратор

з

В день ресстрацi.і.

земельного  кадастру  про  земельну вiдцiлу державно.і. заяви
` дiлянку       у       паперовому       та реестрацi.і. речових прав
засвiдчення      пiдпису      власною на нерухоме майно
печаткою. управлiння державно.і.ре€страцi.1.

6. Передача   витягу   з   державного державний ресстратор
в

В день ресстрацi.і.
земельного  кадастру  про  земельну вiдцiлу державно.і. заяви
дiлянку    у    паперовому    виглядi ресстрацi.і. речових прав
адмiнiстратору     центру     надання на нерухоме майно



адмiнiстративних послуг управлiння державно.і.ре€страцi.,.

Видача     замовнику     витягу     з Адмiнiстратор вiдцiлу

в

В день звернення
державного   земельного   кадастру центр надання заявника
про земельну дiлянку у паперовому адмiнiстративних послуг
виглядi управлiння наданняадмiнiстративнихпослуг

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги - 1 робочий день
Загальна кiлькiсть днiв надання послуги (передбачена законодавством) - 1 робочий день

Умовнiпозначки: В -виконус; У ~ бере участь; П -погоджус; З -затверджус.


