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


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ОСІБ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА РЕЧОВОГО ПРАВА У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ
(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 36 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5.
Акти Кабінету Міністрів України
Пункти 165, 166, 167, 168, 198, 199 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
Заява про надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі
9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру 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.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Заява про надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі разом з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення
11.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно
12.
Строк надання адміністративної послуги
Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про надання послуги
13.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
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.
Результат надання адміністративної послуги
Довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі або повідомлення про відмову у її наданні
15.
Способи отримання відповіді (результату)
Довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі або повідомлення про відмову у її наданні видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16.
Примітка





