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


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, 
ЯКА БУЛА ДОПУЩЕНА НЕ З ВИНИ ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ
(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 суб’єкта надання адміністративної послуги

1.
Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги
03170, м. Київ, вул. Янтарна, буд. 12
2.
Інформація щодо режиму роботи  суб’єкта надання адміністративної послуги
Понеділок, вівторок, середа, четвер  з 9-00 до 18-00,
п’ятниця з 9-00 до 16-45
перерва з 13-00 до 13-45
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання  адміністративної послуги
телефон/факс (044)424-10-39,
електронна адреса: k-svyatoshyn.Kiev@land.gov.ua
електронна адреса: irpin.mu.kiev@land.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України 
Стаття 37 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5.
Акти Кабінету Міністрів України 
Пункти 138, 139, 142, 146, 148, 150 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051
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
Виявлення фізичною або юридичною особою технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру або у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру, яка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру
9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Повідомлення про виявлення технічної помилки за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051
2. Документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки  
3. Документи з виправленими технічними помилками, (в електронній та паперовій формі) які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі 
4. Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі
10.
Ïîðÿäîê òà ñïîñ³á ïîäàííÿ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îòðèìàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Ïîâ³äîìëåííÿ ðàçîì ç äîäàíèìè äî íüîãî äîêóìåíòàìè ïîäàºòüñÿ çà³íòåðåñîâàíîþ îñîáîþ îñîáèñòî àáî íàäñèëàºòüñÿ ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì ç îïèñîì âêëàäåííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ 
11.
Ïëàòí³ñòü (áåçîïëàòí³ñòü) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Ïîñëóãà ïëàòíà

Ó ðàç³ ïëàòíîñò³:
11.1
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñòÿãóºòüñÿ ïëàòà
Ñòàòòÿ 38 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî Äåðæàâíèé çåìåëüíèé êàäàñòð”
11.2.
Ðîçì³ð òà ïîðÿäîê âíåñåííÿ ïëàòè (àäì³í³ñòðàòèâíîãî çáîðó) çà ïëàòíó àäì³í³ñòðàòèâíó ïîñëóãó
Ðîçì³ð ïëàòè çà íàäàííÿ ïîñëóãè – 0,13 ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ êàëåíäàðíîãî ðîêó, â ÿêîìó íàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíà àäì³í³ñòðàòèâíà ïîñëóãà.
Îïëàòà ïîñëóãè çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïîïåðåäíüîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÷åðåç áàíêè òà/àáî â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó; ï³äòâåðäæåííÿì îïëàòè ïîñëóãè º ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ àáî êâèòàíö³ÿ ç â³äì³òêîþ áàíêó ÷è â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó
11.3.
Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê äëÿ âíåñåííÿ ïëàòè
Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê äëÿ âíåñåííÿ ïëàòè íàäàºòüñÿ  îðãàíîì Äåðæãåîêàäàñòðó, ÿêèé íàäàº àäì³í³ñòðàòèâíó ïîñëóãó
12.
Ñòðîê íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
1 ðîáî÷èé äåíü 
13.
Ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Íå âèÿâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ òåõí³÷íèõ ïîìèëîê, ÿê³ íàâåäåí³ â  ïîâ³äîìëåíí³ ïðî âèÿâëåííÿ òåõí³÷íî¿ ïîìèëêè 
14.
Ðåçóëüòàò íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Ïðîòîêîë âèïðàâëåííÿ ïîìèëêè.
Çàì³íà äîêóìåíòó, â ÿêîìó âèÿâëåíî ïîìèëêó (âèòÿã, äîâ³äêó ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó, âèêîï³þâàííÿ ç êàðòîãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó) çàÿâíèêîâ³ çà éîãî áàæàííÿì.
Â³äìîâà ó âèïðàâëåíí³ ïîìèëêè.
15.
Ñïîñîáè îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ (ðåçóëüòàòó)
Äåðæàâíèé êàäàñòðîâèé ðåºñòðàòîð ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî äíÿ ïðî âèïðàâëåííÿ ïîìèëêè çà ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ Ïîðÿäêîì âåäåííÿ Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè  â³ä 17.10.2012 ¹ 1051 àáî íàäàº ìîòèâîâàíó â³äìîâó   
16.
Ïðèì³òêà




