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

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ, 
З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 
(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 
Стаття 29 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5.
Акти Кабінету Міністрів України 
Пункти 125, 126, 127, 165 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 внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту 
9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Заява за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  
2. Документи, на підставі яких виникає право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється таке право
3. Документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту
4. Електронний документ
10.
Ïîðÿäîê òà ñïîñ³á ïîäàííÿ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îòðèìàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äåðæàâíîìó êàäàñòðîâîìó ðåºñòðàòîðó òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæãåîêàäàñòðó
11.
Ïëàòí³ñòü (áåçîïëàòí³ñòü) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Áåçîïëàòíî
12.
Ñòðîê íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ï³äòâåðäæåííÿ âíåñåííÿ äî Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó â³äîìîñòåé ïðî ìåæ³ ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿêó ïîøèðþþòüñÿ ïðàâà ñóáîðåíäè, ñåðâ³òóòó íàäàºòüñÿ ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ òàêèõ â³äîìîñòåé, ÿêà  çä³éñíþºòüñÿ ó ñòðîê, ùî íå ïåðåâèùóº 14 äí³â ç äíÿ ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ïðî íàäàííÿ ïîñëóãè
13.
Ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
1. Земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора
2. Заявником подано документи не в повному обсязі
3. Подані документи не відповідають вимогам законодавства
4. Із заявою звернулася неналежна особа
14.
Ðåçóëüòàò íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ï³äòâåðäæåííÿ âíåñåííÿ äî Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó â³äîìîñòåé ïðî ìåæ³ ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿêó ïîøèðþþòüñÿ ïðàâà ñóáîðåíäè, ñåðâ³òóòó àáî â³äìîâà ó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé (çì³í äî íèõ) äî Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî ìåæ³ ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿêó ïîøèðþþòüñÿ ïðàâà ñóáîðåíäè, ñåðâ³òóòó 
15.
Ñïîñîáè îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ (ðåçóëüòàòó)
Âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ï³äòâåðäæåííÿ âíåñåííÿ äî Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó â³äîìîñòåé ïðî ìåæ³ ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿêó ïîøèðþþòüñÿ ïðàâà ñóáîðåíäè, ñåðâ³òóòó àáî â³äìîâà ó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé (çì³í äî íèõ) äî Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî ìåæ³ ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿêó ïîøèðþþòüñÿ ïðàâà ñóáîðåíäè, ñåðâ³òóòó âèäàºòüñÿ çàÿâíèêó (óïîâíîâàæåí³é îñîá³ çàÿâíèêà), íàäñèëàºòüñÿ ïîøòîþ íà àäðåñó, âêàçàíó çàÿâíèêîì ó çàÿâ³
16.
Ïðèì³òêà



