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послугп

Вiдповiдальна
посадова особа
i структурнпй

пiдроздiл

Дiя
(В, У,
п, з)

TepMiH
виконанпя (днiв)

l Прийнятгя пакета докумен.гiв,
поданих заявником iз заявою в
електроннiй формi засоба_ми
телекомунiкацiйного зв'язку звикористанням електронного
пiдпису, що базуеться на
ква.гriфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
альтернативного засобу електронноТ
iдентифiкацiТ особи з використанням
единого державного вебпорталу
електронних послуг, у тому чиелi
через веб-сторiнку .Щержгеокадасц)уЗа допомогою програмного
забезпечення Державнс}го
земельного кадастру заявнику
повiдомлясться про прийнятгя заявйта присвоений iй реестрацiйний
номер

.Щержавний
ка,цастровий

реестратор

в В день надходження
заяви в електроннiй

формiдо вiдповiдного
струкryрного

пiдроздiлу
територiмьного

органу
.Щержгеокадасту в
порядку черговостi

2. Розгляд зttяви та документiв,
поданих зЕUIвником, виконання за
результатам и розглялу лiй :

Виправлення помилки у вiдомостях
!ержавного земельного кадастру
Виконус:
перевiрку вiдомостей !ержавного
земельного кадастру на вiдповiднiсть
iнформацii, що мiститься в
докумецтах, якi е пiдставою д.пявнесення таких вiдомостей,
документацiТ iз землеустрою ,га

оцiнки земель щодо визначенl{я
помилок;
складае в електроннiй формi з

!ержавний
кадастровий

ресстратор

в l робочий день (з дня
ресстрацiТ заяви про
надання послуги) або
не пiзнiше наступного

лня у разi
формування
письмового

повiдомлення про
виправлення помилки

заiнтересованим
особам за визначеною
tРормою (у тому числi

власникiв,
корисryвачiв

земельних дiлянок, а



2

накладенням квалiфiкованого
електронного пiдпису протQкол
виправлення помилки за визначеною
формою;
виправлення помилки;
письпlово
виправлення

повiдомляе про
помилки

заiнтересованим особапл за
встановленою формою;
на аркушi документа у паперовiй
формi, в якому виявлено технiчну
помилку, робить позначку про
наявнiсть та виправлення помилки за
визначеною формою, а на аркуrшi
документа в електроннiй формi -
робить вiдповiлну електрон]ну
позначку за власним квалiфiкованлrм
електронним пiдписом
формуе заявниковi за його бажанням
витяг, довiдку з .Щержавного
земельного кадастру, викопiювання з
картографiчних матерiал iB

.Щержавного земельного кадастру ]на

замiну документа, в якому виявле|tо
помилку;
Виправлення технiчноi помилl(и
здlисню€ться .Щержавним
кадастровим ре€стратором у
!ержавному земельному кадасцri,
витязi, довiдцi з .Щержавного
земельного кадастру, викопiюваннi з
картографiчних матерiалiв
.Щержавного земельного кадастру,та
Bcix докумонтах, якi створюють,ся
пiд час ведення .Щержавного
земельного кадастру (в електроннiй
та паперовiй формi) та мiстя,ть
вiдповiднi вiдомостi, шлях()м
повторного виготовлення (в
електроннiй та паперовiй форшri)
вiдповiдних документiв (ik аркушiв)
Приймае рiшення про вiдмову у
виправленнi помилки iз зазначенняtм
причини вiдмови за визначеною
формою

I

I

також TpeTix осiб,
iHTepeciB яких
стосуваJIося
виправлення

попtилок)

3. Надсилае сформованi для видачi
документи в електроннiй формi з
накJIаденим квагliфiкованлtм
електронним пiдписом засобаNIи
телекомунiкацiйного зв'язку або з
використанням €диного державного
вебпорталу електонних послуг, у
тому числi через веб-сторiнl<у
.Щержгеокадастру

!ержавний
кадастровий

ресстратор

в l робочий день (з дня
реестраuiТ заяви про
надання послуги) або
не пiзнiше наступного

дня у разi
формування
письмового

повiдомлення про
виправлення помилки

заiнтересованим
особам за визначеною
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формою (у тому числi
власникiв,

корисryвачiв
земельних дiлянок, а

також TpeTix осiб,
iHTepeciB яких
стосувалося
виправлення

помилок)

Передае сформований для видачi
заявнику пакет документiв до

структурного пiдроздillу
.Щержгеокадастру для проставлення усистемi документообiry позначки
про виконання послуги та передачi
його до центру надання
адмiнiстративних послуг

.Щержавний
кадастровий

реестратор

l робочий день (з дня
реестрацiТ заяви про
надання послуги) або
rre пiзнiше наступного

лня у разi
формування
письмового

повiдомлення про
виправлення помилки

заiнтересованим
особам за визначеною

формою (у тому числi
власникiв,

корисryвачiв
земельних дiлянок, а

також TpeTix осiб,
iHTepeciB яких
стосуваJIося
виправлення

помилок)

Проставляе у систетиi
локументообiry позначку про
виконання послуги та передirе
сформований для видачi заявниIiiу
пакет документiв до цеrгру надання
адмiнiстративних послуг

Спецiа.пiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу
,Щержгеокадастру

1 робочий день
(документи

надаються в день
звернення заявника)

або не пiзнiше
наступного лня у разi

формування
письмового

повiдомлення про
виправлення помилки

заiнтересованим
особам за визначеною

формою (у тому числi
власникiв,

корисryвачiв
земельних дiлянок, а

також TpeTix осiб,
iHTepeciB яких
стосувilлося
виправлення

помилок)

Видае заявнику пакет документi,в,
сформований за результатами
розгляду повiдомлення:

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних

в день звернення
заявника пiсля

отримання

гу Дерхrаrкадастру у Черхасьхiй областi
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протокол виправлення помилки;
письмове повiдомлення .провиправлення ломилки
заiнтересованим особам;
документ на замiну документа, в
якому виявлено помиJIку (за
бажанням заявника);
вlдмова у виправленнi помилки

документiв за
результатами

розгляду заяви про
виправлення помилки
вiд територiа.гlьного

органу
Держгеокадастру

Загальна кiлькiсть дпiв надання послугII -

Загальна кiлькiсть днiв наданпя послугIл (передбачена законодавством)
2 робочих днi

Примiтка: дii або бездiяльнiстъ, посадовоi особи територiального органу Держгеокадаадмiнiстратора ценТру наданНя адмiнiсТративниХ послуГ можуть бути оскарженi до су,порядку, встановленому законом;
рiшення, дii або бездiяльнiсть Щержавного кадастрового ресстратора можуть бути ()

до.Щержгеокадастру, у порядку, встановленому КабiнЬтом MiHicTpiB ЙраiЪи; до суду в
встановленому Кодексом адмiнiстративного судочинства Укра[ни.

YMoBHi позначкu: В - вuконУе; У - бере учасmь; П - поеоdсюуе; З - заmверduсуе.

ГУ Двркгеоltадастру у Черкзсьхiй фластi
86 вiдt06.12.2022
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ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТК:Аадмiнiстративнот послуги з нil(ання довiдки 
"ро 

;б;;i отримали доступ ло iнформсrцiт прсlсуб'екта речОЕ|ого права у {ержавному земlэльн()му кадастрi

Етапlл посJIугп

Прийом та реестрацiя зtulви
суб'екта звернення в центрi
надання адмiнiстративних послуг
(KpiM заяв в електроннiй tРормi,
поданих зас,сбами
телекомунiкацiйного зв'язк:у з
використанням електронного
пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи illшого
альтернативного засобу
електронноI iдентифiкацiТ особи
через Публiчну кадастрову карry
або з використанням Сдиного
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку
.Щержгеокадастру)

Передача заяви
структурному
територiального
flержгеокадастру

вiдповiдtному
пiдрсlздiлу

оргаtry

вiдповi,цного
Пiдрс,зд!лу

органу

Прийом та ресстрацiя заяви про
надання вiдомостей з !ержавного
земельного кадастру суб'скта
звернення у
документообiгу
струкryрного
територiального

Щержгеокадастру (KpiM заrtв в
електроннiй формi, поланих
засобами телекомунiкацiiiного
зв'язку з використа,нням
електронного пlдпису, що
базусться на ква.гliфiкова,ному
сертифiкатi електронного пiдпису,
чи iншого альтернативного засобу
електронноТ iдентифiкацii особи
через Публiчну кадастрову ]карту
або з використанням Сдtлного
державного вебпоlэта-гtу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сто;рiнку
!ержгеокаластру), передача заяви

86 вiдt06.12.2022

вiдповiдальна
посадова особа i

структурний
пiдроздiл

TepMiH
виконання (лнiв;

ддмiнiстатор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

Протягом одного
робочого дня

Адмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

Не пiзнiше наступного
робочого дня пiсля

отримання

Спецiалiст
вlдповlдного
структурного

пiдроздiлу
територl:rльно|о

органу
.Щержгеокадастfiу

Протягом одного
робочого дня (заяви

рееструються у
вiдповiдному
структурному

пiдроздiлi
територ iа.лl ьного органу

!ержгеокадастру в

день ix надходження в
порядку черговостi)
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до ,Щержавного кадастрового
реестратора

Прийнятгя заяви в елект]Dоннiй

формi, поданоТ зас:обами
телекомунiкацiйного зв'язl<у з
використанняl\,t електр()нного
пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому сертиrфiкатi
електронного пiдпису, чи iншого
ilIьтернативного засобу
електронноТ iдентифiкацiI особи
через Публiчну кадастрову карту
або з використанням Сдиного
державного вебпорталу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку
,Щержгеокадастру
За допомогою програмного
забезпечення flержеlвного
земельного кадастру заявнику
повiдомлясться про приiiнятгя
заяви та присвоений Тй

реестрацiйний номер

Внесення до .ЩержеLвного
земельного кадастру даних:
l) реестрацiйний номер заяви
(запиry);
2) джа реестрацiТ заяви (запиту);
3) вiдомостi про особу, яка
звернулася iз заявою (запитом);
4) кадастровий номер (за наявностi)
та мiсце розташування земельноi
дiлянки або данi про iнший об'скт
,Щержавного земельного кадастру,
щодо якого здiйснено запит;
5) пiлстави для надання вiдповiднот
iнформацii з посиланням на ]{орму
закону, яка передбачае право
вiдповiдного органу державноТ
влаци, органу мlсt(евого
самоврядування запитувати таку
iнформацiю, а також реквiзити
справи, у зв'язку з якою виникJIа
потреба в отриманнi iнфоlэмачii
(якщо запит здiйснено органом
державноТ влади, органом
м iсцевого самоврядування);
6) вiдомостi про оплату послуг з
надання вiдомостей з ,Щержа,вного
земельного кадастру або про ix
безоплатне надання з посилiанням

на вiдповiдну норму закону;
7) вiдомостi (у разi наявностi) про
flержавного
ре€стратора, який

.12,2022

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

Протягом одного
робочого дня (заяви

ресструються у
вiлповiлному
структурному

пiдроздiлi
територiального органу

.Щержгеокадастру в
день ix надход2кення в

порядку черговостi)

Щержавний
кадастровий

реестратор

Протягом одного
робочого дня (заяви

рееструються у
вiдповiдному
структурному

пiдроздiлi
територiа.пьного органу

,Щержгеокадастру в
день ix надходження в

порядку черговостi)
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(запит).
Створення електронноТ . ,форми
заяви у !ержавному земельному
кадастрi

Оформлення довiдки про осiб, якi
отрим,lли досryп ло iнформачii про
суб'екта речового права у
!ержавному земельному кадастрi.
Виконуе:
формування довiдки про осiб, якi
отримi}ли доступ ло iнформацiТ про
суб'екта речового правiа у
.Щержавному земельному ка,цастрi
за визначеною формою за

повiдомлення про вiдмов,у у
наданнi вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру вiдповiдно до
вимог Порялку
!ержавного земел ьного кадастру.
Пiдписуе довiдку або повiдомлення
про вiдмову у наданнi вiдомоrэтей з
.Щержавного земельного кадастру та
засвiдчус свiй пiдпис власною
печаткою.
Посвiдчус примiрник довiдкlа про
осiб, якi отрим:rли достуll до
iнформацiТ про суб'екта речового
права у .Щержавному земелl>ному
кадастрi або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомос.гей з

.Щержавного земельного кадас)тру в
електроннiй формi влilсним

Надсилання довiдки про ocil5, якi
отримаJlи досryп ло iнформачiТ про
суб'екта речового права у
.Щержавному земельному кадастрi
або повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру заявниковi в
електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язк5z на
BKitзaHy у зверненнi адресу
електронноТ пошти абс, з
використанням
державного
електронних послуг,
через

!ержгеокадастру

единого
вебпорталу

у тому числi
веб-сторiнку

!ержавний
кадастровий

ре€стратор

не пiзнiше дев'ятого
робочого дня (з дня
реестрачii заяви про
надання послуги у

вiдповiдному
структурному

пiдроздiлi
територiального органу

.Щержгеокадастру)

.Щержавний
кадастровий

ресстратор

не пiзнiше десятого
робочого дня з дня
ресстрачiТ заяви у

вiдповiдному
струкryрному

пiдроздiлi

!ержгеокаластру

ГУ Дерхrеокадастру у Чер,(аськiй областi

Вб вiдt06,12.2022
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8. Передае сформованi дл" видачi
заявнику документи у паперовiй
формi до спецiалiста вiдповiдного
струкryрного пiдрсздiлу
територiального ()ргану

!ержгеокадастру для проставлення
у системi документообiгу позначки
про виконання послуги та пеlrедачi
до центру надання
адм iнiстративних послуг

{ержавний
кадастровий

реестратор

в Не пiзнiше дев'ятого
робочого дня (з дня
ресстрацiТ заяви про
надання послуги у

вiдповiдному
струкryрному

пiдроздiлi
територiагl ьного органу

Щержгеокадастру)

9, Проставляе у cltcTeMi
документообiгу вiдповiдного
струкryрного пiдр<lздiлу
територiального органу
.Щержгеокадастру позначку про
виконання послуги та псредае
сформованi для видачi докумснти у
паперовiй формi до центру нацання
адмiнiстративних послуг

Спецiагriст
вiдповiдного
стуктурного

пiдроздiлу
територiального

органу
Держгеокадастру

в Не пiзнiше десятого
робочого дня (з дня
реестрачiТ заяви про
надання послуги у.

вiдповiдному
структурному

пiлрозлiлi
територiального органу

!ержгеокадастру)

l0. Видача замовнику довiдки про
осiб, якi отрим:uIи достуlI до
iнформацiТ про суб'екта речового
права у .Щержавному земелLному
кадастрi або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомои.ей з

.Щержавного земельного кадастру у
паперовiй формi

длмiнiстратор
центру надання

адмiнiстративних
послуг

в В день звернення
заявника пiсля

отримання ловiдки про
осiб, якi отримали

досryп ло iнформачiт
про суб'екта речового
права у.Щержавному
земельному кадастрi

або повiдомлення про
вiдмову у наданнi

вiдомостей з

.Щержавного
земельного кадастру
вiд територiального

органу
Держгеокадастру

Загальна кiлькiсть днiв надання по(}луги - 10 робочих днiв

загальна кiлькiсть
законодавством) -

днiв наllання послугп (передбачlена l0 робочих днiв

примiтка: лiт або бездiяльнiсть посадовот особи територiltльного органу
адмiнiстратора центру надання itдмiнiстративних послуг м()жуть бути оскарженi до су
порядку, встановленому законом;

рiшення, дii або бездiяльнiсть Щержавного кадастрового ре€стратора можуть бути
до територiального органу .щеllжгеокадастру на територii дii повноважень вiдповi
щержавного кадастрового реестраIора, а також до Держгеокадастру, У порядку, встановлен
КабiнетоМ MiHicTpiB Украiни; до судУ в порядкУ, встановленому Кодексом алмiнiстративr
судочинства Украiни.

Ул,,tовнiпозначкu: В-вuконуе; У-береучасmь; П-поzоdlсуе; lt-заmверduсус.

ГУ Дерхrе lxцacTpy у Черхаськiй областi

86 вiд 06.,|2.2022
CipoulTaH Окина Mr*on.9*P ' 
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ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА*"l1.;,::::::::::1ri:jт.:]i1_"шмостей , Й;;;;"ого земельного кадастру у формi

i, Ta/i
посиланням на документи, на IIiдставi яких вiдомостi про обмеження у

BHeceHi до .Щержавного земельного кадас,гру

86 вiд 06,'l2.2022

використаннi земел

ль
з/п

Етапи послуги вiдповiдальпа
посадова особа
i структурнпй

пiдроздiл

Дiя
(в,
у,
п,
з)

'fермiн виконаншя
(днiв)

l Прийом та реестрацiя з:tяви
суб'екта звернення в центрi
надання адмiнiстративних поl]луг
(KpiM заяв в електроннiй формi,
поданих засобами
телекомунiкацiйного зв'язку з
використанням електрошrого
пiдпису, що базуеться на
квалiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдпису, чи iнtllого
альтернативного зас:обу
електронноТ iлентифiкацiТ ос;оби
через Публiчну кадастрову K:tpTy
або з використанням едиItого
державного вебпор:галу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку
,Щержгеокадастру)

Адмiнiстратор центру
надання

алм iнiстративних
послуг

в в день надходження

2. Перелача заяви вiдповiдному
струкryрному пiлроз,лiлу
територiального opl,aнy
!ержгеокадастру

Адмiнiстатор центру
надання

адмiнiстративних
послуг

в не пiзнiше
насryпного

робочого дня пiсля
отримання

J. Реестрачiя заяви у сис,гемi
документообiry вiдповiдllого
струкryрного пiдрозцiлу
територiального opl,aнy
.Щержгеокадастру, переiIача
документiв до Щержавltого
кадастрового реестратора

спецiалiст
вiдповiдного
стукryрного

пiлрозлiлу
територiагI ьного органу

.Щержгеокадастру

в Протягом одного
робочого дня (заяви

рееструються у
вiдповiдному
струкryрному

пiдроздiлi
територiапьного

органу
Щержгеокаластру в

день ix
надходження в

порядку черговос,гi)

4, Прийняття заяви в електроtrнiй

формi, поданоТ засоеiами
.Щержавний

кадастровий реестратор

в В день надходкення
заяви в e.lleKTpoHHiй

С iроштан Окина Mn *onriPr.6 ' llllllllllllllllillllllшlшll lшll lll lll illll
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телекомунiкацiйного зв'язку з
використанням електроJlI.iого
пiдпису, що базуеться на
ква.пiфiкованому сертифiкатi
електронного пiдписуо чи iнulого
,rльтернативного за<lобу
електронноТ iдентифiкацiТ о(lоби
через Публiчну кадастрову K:tpTy
або з використанням едиtlого
державного вебпор,l:алу
електронних послуг, у тому ч.ислi
через веб-сторlнку

.Щержгеокадастру
За допомогою програм}Iого
забезпечення ЩержавtIого
земельного кадастру заявнику
повiдомляеться про прийн;tття
заяви та присвоений iй
реестрачiйний номер

У разi подання заяви в

електроннiй формi через Публiчну
кадастрову карту програмним
забезпеченням ,Щержавllого
земельного кадастру в рехlимi
реального часу в автоматизованому
порядку формуеться эаява про
надання вiдомостей з .Щержавttого
земельного кадастру, а також вlлтяг
з .Щержавного земельного кадаOтру
про земельну лiлянку або
повiдомлення про вiдмову в
наданнi таких вiдомостей, якi
надсилаються заявниковi в

електроннiй формi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку на
вказану у зверненнi адресу
електронноТ пошти або з

використанням едиlrого
державного вебпор,гапу
електронних послуг, у тому числi
через веб-сторiнку
.Щержгеокадастру. У цьоlчtу випllдку

формування документiв у
паперовiй формi не здiйснюсться

Внесення до .Щержавного
земельного кадастру даних:
l) реестрачiйний номер зlяви
(запиry);
2) дата peecTpauiT заяви (запиry);
3) вiдомостi про особу, яка
звернулася iз заявою (запитом):
4) кадастровий номер (за

наявностi) та мiсцезнахо!жэння
земельноТ дiлянки або данi про
iнший об'скт Д"fё*вf,ж:,

формi ло
вiдповiдного
струкryрного

пiдроздiлу
територiального

органу
Держгеокадастру в

порядку черговостi

В режимi реального
часу пiд час

подання заяви в
електроннiй формi

через Публiчну
кадастрову карry

.12.2022

за допомогою
програмного
забезпечення

.Щержавного
земельного кадастру.

.Щержавний
кадастровий реестратор

В день реестрачiТ
заяви у

вiдповiдному
струкryрному

пiлрозлiлi
територiал ьногсl

органу
,Щержгеокадастру

СiРоштан Окина Мп*оп.iьOrЪб 'llll 
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земельного кадастру, щодо якого
здiйснено запит;
5) пiдстави для надання вiдповiднот
iнформацiТ з посиJIанням на н()рму
закону, яка передбачае п])аво
вiдповiдного органу державноi
вЛади, органу мiсцеlзого
самоврядування запитувати ,гаку

iнформачiю, а також реквi:lити
справи, у зв'язку з якою винllкJIа
потреба в отриманнi iнфорvrацiТ
(якщо запит здiйснено органом
державноТ влаци, органом
мiсцевого самоврядування);
б) вiдомостi про оплаry посл\/г з
надання вiдомостей з .Щержавtlого
земельного кадастру або прс ix
безоплатне надання з посиланням
на вiдповiдну норму закону;
7) вiдомостi про !ержавrtого
кадастрового реестратора, який
прийняв заяву (запит)
Створення електронноТ форми
заяви у Щержавному земельному
кадастрi

Формування витягу з Державгrого
земельного кадастру про земельну
дiлянку за визначеною формокl за

земельного кадастру
або

формування повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостеii з

flержавного земельного кадастру
за визначеною формою за
допомогою програмного
забезпечення Державного
земельного кадастру

передача витягу з Щержавного
земельного кадастру про земельну
дiлянку у паперовiй формi або
повiдомлення про вiдмову у
наданнi вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру у паперсlвiй
формi до спецiалiста вiдповiдного

допомогою
забезпечення

струкryрного
територiального

програмного
,Щержавного

пiлрозлiлу
органу

в день реестрачiт
заяви у

вiдповiдrrому
стукryрному

пiлроз,rtiлi
територiа.ltьного

органу
.Щержгеокаластру

В день реестраuii
заяви у

вiдповiдl-tому
стукryрному

пiлрозлiлi
територiа.гtьного

органу
.Щержгеокадастру

.Щержгеокадастру дIя проставлення

у системi документообiгу позначки
про виконання послуги та передачi
його до центру надання
адмiнiстративних послуг

гуjерхrеох;цзg7ру 
у Черкаськiй облфтi

86 вiд (16.12.2022

' 
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!ержавний
кадастровий реестратор

.Щержавний
кадастровий ресстратор

CipoulTaH Окина Mn*onri9rr6
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.Щержгеокадастру позначки про
виконання послуги та пере,цача
витягу з ,Щержавного земель]пого
кадастру про земельну дiлян}iу у
паперовiй формi або повiдомл(]ння
про вiдмову у наданнi вiдомосr.ей з

!ержавного земельного кадастру у
паперовiй формi до центру надання
адмiнiстративних послуг

Видача замовнику витягу .з
,Щержавного земельного кадаl]тру

про земельну лiлянку у паперовiй

формi або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомостей з

,Щержавного земельного кадастру у
паперовiй формi
Заява про надання вiдомостей у
паперовому виглядi пiдписуеться
заявником пiд час видачi йrому

витягу або повiдомлення про
вiдмову у наданнi вiдомосте,й з

,Щержавного земельного кадастру

Загальна кiлькiсть днiв наданшя пос.пуги -

Загальна кiлькiсть днiв надання по,слугп (передбачена законодалlством)

Проставлення
документообiгу
струкryрного
територiаJIьного

у сис;темi
вiдповiдного

пiдроздiлу
органу

Спецiалiст
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiапьного органу

,.Щержгеокаластру

Алмiнiстратор центу
надання

адмiнiстративних
послуг

l2

в день реrзстрацiт
заяви у

вiдповiдtному
струкryрному

пiдроздiлi
територiального

оргаl{у

.Щержгеокirластру

В день зверненн{.
заявника пlсля

отримання витягу з

.Щержавного
земелы{ого

кадастр,/ про
земельну /liлянку
або повiдомлення

про вiдмову у
наданнi вiдомостей

з.Щержаlзного
земелы{ого

кадас,гру

1 робочлlй,цень

l робочlлй;цень

Примiтка: лii або бездiяльнiсть посадовоi особи територiаJIьного органу
адмiнiстратора центру надання адмiнiстративних послуг можуть бути оскарж:енi
порядку, встановленому законом ;

ДО су

рiшення, дii або бездiяльнiсть .Щержавного кадастрового F)есстратор& мож}т]r бути clc Hl:

до територii}льного органу Щержгеокадастру на територiТ дii повноважен]ь вiдповiд ого

Щержавного кадастрового peecTpilTopa, а також до Держгеокадастру, у порядку, встано у
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни; д() суду в порядку, встановленому Кодексом аллиiнiстрати
судочинства Украiни.

YMoBHi позначкu: В - вuконус, У -- бере учасmь, П - поzоdжуе, З - заmверdжуе.

го

гуjеохrеохадастру 
у черхасьхiй областi

Вб вiд 06,12.2022
'llш 
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