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


  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
(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 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5.
Акти Кабінету Міністрів України 
Пункти 166, 167, 168 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 витягу з  Державного земельного кадастру
9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього 
3. Äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº ïîâíîâàæåííÿ ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ çàÿâíèêà (ó ðàç³ ïîäàííÿ çàÿâè óïîâíîâàæåíîþ çàÿâíèêîì îñîáîþ)
10.
Ïîðÿäîê òà ñïîñ³á ïîäàííÿ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îòðèìàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення


11.
Ïëàòí³ñòü (áåçîïëàòí³ñòü) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Ïîñëóãà ïëàòíà (ó âèïàäêó çâåðíåííÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ – áåçîïëàòíà)

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 – 0,06 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
Ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ïðî íàäàííÿ ïîñëóãè
13.
Ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості
2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру  звернулася неналежна особа
3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом
14.
Ðåçóëüòàò íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó àáî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ â³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó
15.
Ñïîñîáè îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ (ðåçóëüòàòó)
Âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó àáî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ â³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó âèäàºòüñÿ çàÿâíèêó (óïîâíîâàæåí³é îñîá³ çàÿâíèêà), íàäñèëàºòüñÿ ïîøòîþ íà àäðåñó, âêàçàíó çàÿâíèêîì ó çàÿâ³
16.
Ïðèì³òêà







