ЗАТВЕРДЖЕНО		
Наказ Головного управління 
Держгеокадастру у Київській області
від __________ № _____

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ), ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ)
(назва адміністративної послуги)

Міськрайонне управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені  Головного управління Держгеокадастру 
у Київській області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
Центр надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській  районній державній адміністрації

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської ради
1.
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги
08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а
2.
Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги 
Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  –  з 09-00 до 17-00              Субота, неділя – вихідні

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця – з 8-00 до 16-00, 
Вівторок  – з 12-00 до 20-00, субота – вихідний
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги
телефон: (044)501-88-18; (044)338-82-47; (04598)6-10-09 
ел.пошта: mail@ks.cnap.kiev.ua

телефон: (04597) 6-04-07 ел.пошта: cnap.irpin@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України 
Земельний кодекс України, Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
5.
Акти Кабінету Міністрів України 
Пункти 198, 199 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 надання адміністративних 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.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Заява про надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Заява про надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051
2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
10.
Ïîðÿäîê òà ñïîñ³á ïîäàííÿ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îòðèìàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Заява подається заінтересованою особою особисто державному кадастровому реєстратору або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення
11.
Ïëàòí³ñòü (áåçîïëàòí³ñòü) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Áåçîïëàòíî 
12.
Ñòðîê íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè çàÿâíèêîâ³ íàäàºòüñÿ äîâ³äêà ïðî íàÿâí³ñòü òà ðîçì³ð çåìåëüíî¿ ÷àñòêè (ïàþ), äîâ³äêà ïðî íàÿâí³ñòü ó Äåðæàâíîìó çåìåëüíîìó êàäàñòð³ â³äîìîñòåé ïðî îäåðæàííÿ ó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ íîðì áåçîïëàòíî¿ ïðèâàòèçàö³¿ çà ïåâíèì âèäîì ¿¿ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (âèêîðèñòàííÿ) àáî âìîòèâîâàíà â³äìîâà â ¿¿ íàäàíí³
13.
Ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
1. Ó Äåðæàâíîìó çåìåëüíîìó êàäàñòð³ â³äñóòí³ çàïèòóâàí³ â³äîìîñò³
2. ²ç çàÿâîþ ïðî íàäàííÿ â³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó çâåðíóëàñÿ íåíàëåæíà îñîáà
3. Äîêóìåíòè ïîäàí³ íå â ïîâíîìó îáñÿç³ òà/àáî íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì
14.
Ðåçóëüòàò íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Äîâ³äêà ïðî íàÿâí³ñòü òà ðîçì³ð çåìåëüíî¿ ÷àñòêè (ïàþ), äîâ³äêà ïðî íàÿâí³ñòü ó Äåðæàâíîìó çåìåëüíîìó êàäàñòð³ â³äîìîñòåé ïðî îäåðæàííÿ ó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ íîðì áåçîïëàòíî¿ ïðèâàòèçàö³¿ çà ïåâíèì âèäîì ¿¿ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (âèêîðèñòàííÿ) àáî âìîòèâîâàíà â³äìîâà â ¿¿ íàäàíí³
15.
Ñïîñîáè îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ (ðåçóëüòàòó)
Äîâ³äêà ïðî íàÿâí³ñòü òà ðîçì³ð çåìåëüíî¿ ÷àñòêè (ïàþ), äîâ³äêà ïðî íàÿâí³ñòü ó Äåðæàâíîìó çåìåëüíîìó êàäàñòð³ â³äîìîñòåé ïðî îäåðæàííÿ ó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ íîðì áåçîïëàòíî¿ ïðèâàòèçàö³¿ çà ïåâíèì âèäîì ¿¿ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (âèêîðèñòàííÿ) àáî âìîòèâîâàíà â³äìîâà â ¿¿ íàäàíí³ âèäàºòüñÿ çàÿâíèêó (óïîâíîâàæåí³é îñîá³ çàÿâíèêà), íàäñèëàºòüñÿ ïîøòîþ íà àäðåñó, âêàçàíó çàÿâíèêîì ó çàÿâ³
16.
Ïðèì³òêà





