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1нФормАц1йнА кАртК:А` ,АдмНн±ЁТрАтивноЁ послуги
нАдАш1я в1домостЕй з дЕржАВilбЁО~ЗГЕмЕльного кАдАстру у Форм1

витягу з дЕржАвного зЕмЕльного кАдАстру про зЕмЕльну
д1лягп{у

департамент з надання адмiнiстративних послуг Микола.і.всько.і. мiсько.I. ради
(вiддiл державно.і. ресстрацi.і. речових прав на нерухоме майно управлiння державно.і.

ресстрацi.l)
Iнформацiя про цент   надання  адмiнiстративно.і. послуги

1. Мiсцезнаходження центру 54001, Микола.і.вська обл., м. Микола.і.в, вул.
надання адмiнiстративно.і. Адмiральська 20
послуги

2. Iнформацiя щодо режиму роботи департамент з надання адмiнiстративних послуг
суб'сктанадання МИКОЛа.1.ВСЬКО.1. МiСЬКО.1. РадИ :
адмiнiстративно.і. послуги Понедiлок 9.00-17.00

Вiвторок 9.00-17.00
Середа 9.00-20.00
Четвер 9.00-17.00

П'ятниця 9.00-16.00
Субота 9.00-16.00

Час прийому суб'€ктiв звернення:
Понедiлок-четвер:      9.00-17.00
П'ятниця:                         9.00 -16.00

без перерви на обiд крiм святкових та вихiдних днiв
3. Телефон/факс (довiдки), адреса

тел.  (0512) 37-25-53електронно.і. пошти та веб-сайт
центра надання адмiнiстративних
послуг

Нормативнi акти, якими регламентусться надання адмiнiстративно.I. послуги
4. Закони Укра.і.ни Стаття     38     Закону     Укра.і.ни     "Про     державний

земельний кадастр"

Закон Укра.і.ни вiд  10 грудня 2015р. № 888-VШ "Про
внесення  змiн  до  деяких  законодавчих  актiв  Укра.і.ни
щодо   розширення    повноважень    органiв   мiсцевого
с ам оврядув ання           та           о пти м iз ац i.і.          надан ня
адмiнiстративних послуг"

5. Акти Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни Пункти     166,     167,     168,     171,`   Порядку    ведення
державного     земельного     кадастру,     затвердженого
постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  17  жовтня
2012                          року                          №                          1051
Розпорядження     Кабiнету     Мiнiстрiв     Укра.і.ни     вiд
16.05.2014      №      523-р      «деякi      питання      надання
адмiнiстративних послуг органiв виконавчо.і. влади через
центри

6. Акти центральних органiв
виконавчо.і. влади



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

Рiшення Микола.і.всько.і. мiсько.і. ради №56/73 вiд
20.12.2019 «Про затвердження перелiку
адмiнiстративних послуг Микола.і.всько.і. мiсько.і. ради»

УМОВИ ОТ имання адмiнiст ативно.і.посл
Пiдстава для одержання
адмiнiстративно.і. послуги

Заява про надання вiдомостей з державного
кадастру

земельного

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративно.і. послуги, а
також вимоги до них

1.  Заява    про    надання вiдомостей    з    державного
земельного    кадастру    за   формою,    встановленою
Порядком ведення державного земельного кадастру,
затвердженим     постановою     Кабiнету     Мiнiстрiв
Укра.і.ни вiд  17.10.2012 № 1051

2. документ, що пiдтверджу€ оплату послуг за надання
витягу   з   державного    земельного    кадастру   про
земельну дiлянку

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

4.  Копi.і. документа, що посвiдчу€ особу
5. Копiя документа про присво€ння податкового номеру
6.  Копiя документа, що пiдтверджус право власностi чи

користування земельною дiлянкою

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративно.і.
послуги

Заява    про    надання    вiдомостей    з    державного
земельного  кадастру  у  паперовiй  формi  з  доданими
до кум ентам и      п одаеться      д о      ц е нтру      н адан ня
адмiнiстративних послуг заявником або уповноваженою
ним особою особисто.

У   разi   подання   заяви   органом   державно.і.  влади,
органом мiсцевого самоврядування у заявi зазначаються
пiдстави  надання  вiдповiдно.і. iнформацi.і. з  посиланням
на  норму  закону,  яка  передбачас  право  вiдповiдного
органу запитувати таку  iнформацiю,  а також реквiзити
справи, у зв'язку з якою виникла потреба в  отриманнi
iнформацi.і..  Така  заява  розгляда€ться  у  позачерговому
порядку.

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративно.і.
послуги

Послуга   платна    (у    випадку    звернення    органiв
виконавчо.і. влади та органiв мiсцевого самоврядування -
безоплатна)

УЩзiплатностi..
Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягу€ться плата

Стаття 38 Закону Укра.і.ни "Про державний
земельний кадастр"

Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного збору)
за платну адмiнiстративну
послугу

Розмiр       плати        за       надання        послуги
о,05 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних
осiб,  встановленого  законом  на  1  сiчня  календарного
року,   в  якому  нада€ться  вiдповiдна  адмiнiстративна
поёлуга.

Оплата  послуги  здiйсню€ться  шляхом  попереднього
перерахування  коштiв  через  банки  та/або  вiддiлення
поштового  зв'язку;  пiдтвердженням  оплати  послуги  €
платiжне доручення або квитанцiя з вiдмiткою банку чи
вiддiлення поштового зв'язку.

За надання витягу з державного земельного кадастру
про земельну дiлянку, що мiстить вiдомостi державного

на  нерухоме  майно,  додатковоре€стру речових  прав



сплачусться      адмiнiстративний     збiр      за     наданняiнформацi.і.зцьогоресструвiдповiднодоЗаконуУкра.і.ни"Продержавнуресстрацiюречовихправна

нерухоме майно та .і.х обтяжень".Вiдповiднодовимогчастини   шосто.і.   статтi    34вказаногоЗаконузаотриманняiнформацi.і.здержавногоресструправупорядку,передбаченомустаттею32цьогоЗакону,справляетьсяадмiнiстративнийзбiру

такому розмiрi:0,025прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб -отриманняiнформацi.і.впаперовiйформi.випонадання

12. Строк надання адмiнiстративно.і.послуги
Наступнии день після ресстраціі зая       рпослуги1.Удержавномуземельномукадастрi     вiдсутнiзапитуванiвiдомостi.

13. Перелiк пiдстав для вiдмови унаданнiадмiнiстративно.і.послуги

2.  13  заявою  про  надання  вiдомостей  з  державногоземельногокадаструзвернуласяненалежнаособа(правонаотриманнявитягуздержавногоземельногокадаструпроземельнуділянкунаданоорганамдержавно.і.влади,органаммiсцевогосамоврядуваннядляздiйсненнясво.і.хповноважень,визначенихзаконом;фiзичнимтаюридичнимособам,заумови.і.хiдентифiкацi.і.звикористаннямелектронногоцифровогопiдписучиiншогоальтернативногозасобу

iдентифiкацi.і. особи).

3. документи поданi не в повному обсязi (вiдsутнiстьдокумента,щопiдтверджусповноваженнядіятивідiменiзаявника,вiдсутнiстьдокумента,щопiдтверджус

оплату послуг з надання витягу)  та/або не відп.овідартьвимогам,встановленимзаконом(заяваневідповідасвстановленiйформi)Витягздержавногоземельногокадаструпроземельнудiлянкуабоповiдомленняпровiдмовуунаданніногоземельногокадастру

14.15. Результат наданняадмiнiстративно.і.послуги

Способи отримання вiдповiдi(результату)

відомостеи з державШляхомзвернення до адмiнiстратора ЦНАП результатнаданняадмiнiстративно.і.послугинадастьсясуб'сктузверненняабоуповноваженiйособiпринаявностічсособу

документа, що посвід у


