
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного

управлiння
,,Щержгеокадастру у Черкаськiй
областi
gб счуtltя. 2a2L Jф 86_

ТИПОВА ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги погодження виконання робiт iз знесення або переза.кладки

геодезичних пунктiв

ль
за
п/п

Втапи послуги Вiдповiдальна
посадова особа i

струкryрний
пiдроздiл

Щiя (В, У,
п, з)

Tc:pMiH
викOнання

(лtнiв;

1 Прийом та ресстрацiя заяви
суб'екта звернення

спецiапiст загального
вiддiлу вiдповiдного

територiального
органу

Держгеокадастру

в В деtrь
надходження

звернення

2 Перелача документiв для
накладання РезолючiТ

керiвництвом територiа.гtьного
органу Щержгеокаластру

спецiалiст загального
вiддiлу вiдповiдного

територiального
органу

Щержгеокаластру

в В день
ресrэтраuiТ
звернення

J Передача документiв
виконавцю

спецiалiст загального
вiддiлу вiдповiдного

територiального
органу

держгеокадастру

в не пiзнiшlе
другого

робочого дня
дня р,эестрацi

зiмВи

4 Перевiрка прийнятих
документiв

вiдповiда.гrьний
спецiалiст

в не пiзнiше
третьогс)

робочого лня
дня ресстрац

зuцви

5 Прийняття рiшення щодо
погодження робiт iз знесення
або перезакладки геодезичних

пунктiв або рiшення про
вiдмову у погодженнi таких

робiт

Вiдповiдальний
спецiа.пiст

в не пiзнiше
тринiццятог(
робоч,ого дня
дня реестрац

змви

6 Пiдписання листа щодо
погодження робiт iз знесення
або перезакладки геодезичних

пунктiв керiвником
територiапьного органу

,,Щержгеокадастру або листа
про вiдмову у погодженнi

Керiвництво
територiального

органу
.Щержгеокадастру

в не пiзlлiпlе
ЧотирlнаIцят(
о робrэчого дr
:3 дня ]эеесц)аI

зЕUIви

г
я
,ll
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2

тt ких робiт
7 Ресстрацi

електронн(
п листа.в системi
го докуI!{ентообiгу

Спецiалiст загаIIьного
вiддiлу вiдповiдного

територiального
органу

,.Щержгеокадастру

в не пiзнiше
tl'ятнадцятого

робочсlго дня:
,tlня реестрацii

заяви
8 Надсилан

з]

Iя листа суб'екту
ернення

Спецiалiст загального
вiддiлу вiдповiдного

територiального
органу

!ержгеокадастру

в Не пiзнiше
п'ятнадцятого
робочо,го дня з

дtня peccTpal{ii
заяви

Заг Lльна кiлькiсть днiв надання послуги - 15 робо.rих
днiв

Загальна llлькlсть днiв (передбачена законодавством) - 15 робочих
дIIiв

O**ru Mn*onrT9,iР

Примiтка: дii
можуть буги о

YMoBHi познач1

l бездiяльнiсть посадовоi особи територiаlrьного органу.Щержl
рженi до суду в порядку, встановленому законом.

В - BuKoHye; У _ бере учасmь; П - поzоduсуе; З - заmверdэюуе.

ГУ Дерхrеокадастру у ЧеDкаськiй областi
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ТИПОI}А ТЕХНОЛОГIЧНА Il
алмiнiстративнсli послуги з видачi рiшення про припине

дiлянку, права постiйного користування земельною дiляl
землевласника, землекорист]

iAPTKA
lпня права власностi на земельну
ilкою у разi добровiльноТ вiдмовл
/вача

лlь

зlп
Етапи послуги вiдповiдальна

посадова особа i
струlстурний

пЦроздiл

Щiя (В,
У, П,

з)

TepMiH вик:онання
(лfi'в1

l Приймання та реестрацir
зtUIви про припинення

права власностi на
земельну дiлянку, права
постiйногк) користування

земельною дiлянкою у разi
лобровiльноi вiдмови

землевласника,
землекорис.гувача вiд права
на неi, поданоТ суб'ектом

звернення

вiдповiдапьна особа,
визначена в

територiаrrьному
органi

.Щержгеокадастру

в Протягом одного
робочого дня (заяви

рееструються в день
ix наllходження ,в

поряДк)/ ix черговостi

2. Передача заJIви
керi.вництву

вiдповiдальна особа,
визначена в

територiальному
органi

Дерхгеокадастру

в Не пiзrliше перtцого
робочого дня з дня

реесrрацiТ з€uIви

J. Накладанrtя вiдповiдноi
резолюцiТ

Керiвництво
територiального

органу
,Щержгеокадастру

в Не пiзнiше дtруllого
робоч<lго дня з дня

ресст,рацii зtulви

4. Передача зiulви керiвнику
вiдповiдного структурного
пiдроздiлу територiа.гlьного

органу !ержгеокадастру

вiдповiдальна особа,
визначена в

територiальному
органi

ДержгеокадастDч

в Не пiзнiше другого
робочсlго дн]я з дня

реестраuii заяви

5. накладання вiдповiднот
резолюцii

Керiвник
вiдповiдного
структурного

пiдроздiлу
територiального

органу
.Щержгеокадастру

в Не пiзнitлlе чеl]вертогс
кщIендарног() дня з
дня реестрацiТ заяви

6. Передача заJIви
вiдповiда-гrьнiй особi

структурного пiдроздiлry
територiального органу

Щержгеrэкадастру

вiдповiдапьна особа,
визначена в

структурному
пiдроздiлi

територiального

в не пiзнiше п'ятого
календарного дI{я ]з

дня реестрацii змви

ГУ Дерlкгеокадастру у Черхfiькiй областi

86 вiд 06 12,2022
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органу
,Щержгеокадастру

7. Опрацювання зшIви,
зокреьIа, перевiрка

наявностi права власностi
чи п:остiйного

користування земельною
дiлянккtю у суб'екта

звернення, копii
документа, що засвiдчус

право уповноваженоТ особи
предста[}ляти iнтереси

суб'скта звернення (у разi
подання заJIви

уповноваженою особою),
kolriT згоди

уповноваженого органу, д()
сфери управлiння якого

належить державне
пiдприемство, установа,

органiзачiя, на припинення
права постiйного

користува,ння земельною
дiлянкою (у разi подання

зчUIви lIержавними
пiдприемствами,

установами, органiзацiями)

вiдповiдаlrьна особа,
визначена в

структурному
пlдроздlлl

територiапьного
органу

.Щержгеокадастру

в Не пiзнiше,цвадцят
п'ятого календарноI
дня з лня рtlсстрацi

заrIви

)

8. Пiдготовка рiшення
(наказу) про припинення

права власностi на
земельну дiлянку, права
постiйного користування

земельнок) дiлянкою у разi
добровiльноТ вiдмови

землевласника,
землекористувача, або

рiшення (наказу) про
вiдмову у припиненнi

права власностi на
земельну дiлянку, права
постiйного користування

земельною дiлянкою

Вiдповiдальна особа,
визначена в

структурному
пiдроздiлi

територiального
органу

,Щержгеокадастру

в Не пiз;нiше двадцятI
lJIостого

кален,царно,го JIня з

дня peccTpaIliT заяви

9. Подача рiшення (наказу)
про припинення права
власностi на земельну

дiлянку, права постiйного
користування земельною

дiлянкою у разi
лобровiльноi вiдмови

землýвласника,
землекористувача або

рiшення (наказу) про

вiдповiдальна особа,
визначена в

структурному
пiдроздiлi

територiального
органу

.Щержгеокаластру

в не пiзнiше дtваllцять
сьомог0 кilле]FIдарног

дня з,l1ня реестраlцii
заяврI

ГУ Дерlкгеокадатру у Черкаськiй областi
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5

вlдмову у припиненнl
права власностi на

земельну дiлянку, права
постiЙноt,о користування

земельноrc) дiлянкою, зtUIви

суб'екта звернення
керiвнику структурного

пiдроздiлу територiального
органу Держгеокадастру

l0, Подача |iшення (наказу)
про припинення права
власноо,гl на земельну

дiлянку, фрава постiйного
користування земелъною

дlлянкою у разl
-lдооровlльноl вrдмови
земr[е"ласника,

землекористувача або
рiшення (наказу) про
вlдмову у припиненнl

права власностi на
земельн{ дiлянку, права
постlиного користування

земельноф дiлянкою, заJIви
суб'е{та звернення

кефiвництву

Вiдповiдальна особа,
визначена в

територiальному
органi

.Щержгеокадастру

в FIe пiзrriше
дванадцять восьмог
календарного дня :

дня ресстрацiТ заrвr

ll Пiдпис pfr шення (наказу)
про приrIинення права
власноо,гi на земельну

дiлянку, гlрава постiйного
користування земельною

дiлянкою у разi
добровiльноТ вiдмови

землевласника,
землекористувача або

рiшення (наказу) про
вiдмову у припиненнi

права власностi на
земельну дiлянку, права
постiйноfо користування

земельною дiлянкою

Керiвництво
територiального

органу
Щержгеокадастру

в Не пiзнiше iцвадцят.
.цев'ят,ого

КаЛеНДаРНO,ГО ДН,Я З

дня р()сстрацiТ заявl

12. Реестflачiя рiшення
(наказу) fipo припинення

права власностt на
земельну дlлянку, права
постiйно{,о користування

земельноч дiлянкою у разi
добровiльноТ вiдмови

землевласника,
землекористувача або

рiшеннц (наказу) про
вiдмовltу припиненнi

вiдповiдальна особа,
визначена в

територiальному
органi

.Щержгеокадастру

в не пiзнiiше
тридця:гого

кarлендарного дня ]

дня реестра,цii заяв

тан OKиHa rn*onrl9*iР

D Дархгеокцастру у Черкаськiй областi

86 вiд 06,12.2022
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права
земельн)
постlиноl
земельн
системi

докч

власностi на
дiлянку, права

,о користування
ою дiлянкою в
електронного
ментообiгу

l3. Надання:
рiшенн

припI
власнос

дiлянку, r

користув
дiля

лобров;
земJ

землек(

рiшенн
вiдмов)

права
земельн)
постiйноl

земель]
суб'ск

асвlдченоl копl1
l (наказу) про
нення права
гi на земельну
рава постiйного
tння земельною
rкою у разi
пьноi вiдмови
евласника,

ристувача або
t (наказу) про

у припиненнi
власностi на
дiлянку, права
о користування
,ою дiлянкою
]у звернення

Вiдповiда_гrьна особа,
визначена в

територiа-пьному
органi

Щержгеокадастру

в F
т]

калеt
дня р(

Ie пiзнiше
ридцятого
tдарного дня з

эестрашii зfuIви

загальна кiлькir ть днiв надання послчги - 30 каl ендарних дlнI
загальна кiлькir гь дtiв (передбачена законодавством) - 30 Ka.r ендарних днl

Примiтка: дii а(

можуть бути оске

улцовнi позначкu:

о**r. Mn*onu'9,P

бездiяльнiсть посадовоi особи територiа.шьного органу rЩержгео
KeHi до суду в порядку, встановленому законом.

- Bttчo+ye, У - бере учасmь, П - поеоduсуе, З - заmверduсус.

ГУ Дерхrеокадастру у Черкаськiй областl

86 вiд 06.12,2022
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ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного
управлiння
,Щержгеокадастру у
черкаськiй областi
Й/2.2o2z Ns Вб

lогма.цйrА кАрткА АдмIнIстрАтивноi послrти
!эгодкЕннJI р()БIт Iз знЕсЕннrl АБо пЕрЕзАклАдкиrЩ

(назва алмiнiстративноi послуги)

вне РаВЛiння Держгеокадастрч ч Черкась
(найменування суб'екга надання адмiнiстративноТ послуги)

областi

Iнф прмацiя про суб'скта надання адмiнiстративноi послyги
1 Мiсцезнаходження (

надання адмiнiстрат
послуги

:уб'екта
llBHoT

l8002, м. Черкаси, вул. Смiлянська l3l

1 Iнформачiя щодо ре]
суб'скта надання
алмiнiстративноТ поt

жиму роботи

элуги

Поltедiлок-четвер з 08.00 до l7.00
П'ятниця з 08.00 до l5.45
Обiдня перерва з l2.00 до l2.45
Субота., недiля - вихiдний

3. Телефоrr/факс (ловi;
електронноТ пошти
суб'екта наданнJI
адмiнiстративцоТ по

ки), адреса
а веб-сайт

)луги.

тел. (0472) 55-50-35,
E-mail : cherkasy@land.gov.ua
вФ-саИт: Ьttр:ZlсПеr

Норма, ивнi аlсги, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноi послyги
4. Закони УкраТни Стаття 22 Закону УкраIни кПро топографо-геодезичну i lкартогра(

дiяльнiсть>
iчrry

5. Акти Кабiнету MiH :TpiB УкраТни Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 08 листопада 20l7 р. Nэ 836
затI}ердження Порялку охорони геодезичних гryнктiв>
Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiл 0l серпня 20ll р. Nч 835 <j

питання наданнrI ,Щержавною службою з питань геодезiТ, r,iартограф
кадастру та li територiмьними органами адмiнiстративl{их пос]лугD

Про

,еякi
Тта

б. Акти центральнш( оl

виконавчот влади
рганlв

1 Акти мiсцевих орга
виконавчот влади / с

мiсцевого самовряд

iB

рганiв
BaHHJl

Умови оT,римання адмiнiстративно[ послчгш
8. пiдстава дIя одержi

адмiнiстративноТ по
HHrl

)луги
Заява про надання погодження виконання робiт iз знесення
перезакJIадки геодезш{них гryн KTiB

або

9. Вичерпний перелiк
необхiдних для oTpl
алмiнiстративноТ по
також вимоги до ни

toKyMeHTiB,
мання
)луги, а

Заява про надання погодження виконання робiт iз :]несення
перезакJIадки геодезшчних гryнктiв
,Щокумент, який встановлюе необхiднiсть знесення або перезакJ
геодезичного rryнкту

або

лдки

l0. Порялок та спосiб пt

документiв, необхiд
отримання алмiнiсц
послYги

одання
них для
lативноi

Особисто заявником (уповноваженою особою заявника),
поштою

FlадсиJ lння

l1 Платнiсть (безошат]
надання адмlнlстат]
послуги

HicTb)
llBHoT

Безоплатно

12. Строк налання адмi
послуги

iстративноТ Не може перевищувати l5 календарних днiв з дня подання суб'с
звернення заяви

(том

l3. Перелiк пiдстав для
наданнi aпMiHicTpaTt
послуги

вlдмови ч
ивноТ

Належнiсть геодезичних пунктiв до геодезичноТ мережi ,Щуга CTpyBt
знаходяться на територiТ УкраТни

шо

Сфоштан О*rr*, Mn*onuP,iP

гу Дерхrеохадастру у ЧеDкаськiй облфтi

86 вiд 06.12,2022

" 
llll шl l ill lшllшIшшlllilll шll| lll lll llll



2

l4 Результат надання
алмiнiстративноТ поt [уги

Погодження виконання робiт iз знесення або перезакладки геодезш
гryнктiв

них

l5 Способи отимання
(результату)

liдповiдi Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилi

поштою на адресу. вказану у заявi
ння

lб Примiтка 3аява про надання погодження виконання робiт iз знесення
перезакJIадки геодезичних пунктiв геодезичних мереж зryщення наведе

додатку до IнформацiйноТ картки адмiнiстративноТ послуги

або
lay

Просимо (пl
)дезичного пунI

.Щодаток
до типовоТ iьrформачiйноi картки
адмiнiстративноТ послуги з

зАявА
погодитп роботи iз знесення або пере]за

назва. клас, Mlc
(робiт iз знесення або перезакладки - пiдкреслити;
ення геодезичного пункту, дgгальний опис робiт, що планусться злiйснювати)

( G,tд"*) ("pt*",r,. r. t,,l,,l-")

0_ р.
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енування посади KeplBF

(у разi HEuIBHocTi)
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IНqОРМАЦIИНЛ КАРТКА АДМIНIСТРЛТИВНОI ПОСЛУГИ
ШЯ ПРО ПРИПИНЕННJI ПРАВА ВЛАСНОСТl НА ЗЕМЕЛЬНУ ЛI

ного кор ови
ЗЕМЛЕВJlАСНИКА. ЗЕМЛЕКОРИСТУ ВА ЧА

(назва алмiнiсгративноi послуги)

.Головне чправл iH ня Держгеокадрстру у Черкаськi й областi
(найменування суб'екга наllання алмiнiстративноi послуги)

lнформаuiя про суб'сtсга надання алмiнiстративноТ послуги
l Мiсцезнаходження (

надання адмiнiстрат
;уб'екта
ивноi послуги

l8002, м. Черкаси, вул. Смiлянська l3l

,, lнформачiя щодо режиму роботи
суб'екта надання аллtiнiстративноТ
послуги

ГIонедiлок-четвер з 08.00 до l7.00
ГI'ятниця з 08,00 до 15,45
Обiдня перерва з l2.00 до l2.45
Субота., недiля - вихiдний

3. Телефон/факс (повiдки), адреса
електронноТ пошти та вебсайт
суб'екта наданнrI альлiнiстративноТ
послуги

тел. (0472) 55-50-35,
E-mail: cherkasy@land.gov.ua
деб-сайт: httpl//cherkaska. lапф goy.ua

Нормати lHi акги, якими регламентусться надання адмiнiстративно[ поqлугп
4. закони Укратни CTaTTi l5', l22, l42 Земельного кодексу УкраТни
5. Акти Кабiнету MiHi miB УкпаТни
6. Акти uентральних органiв

виконавчот влади
Акти мiсцевих органiв виконавчоТ
владиJ органiв мiсцевого
самоврядування

Умови отримання алмiнiстративноi послуги
8. Пiдстава для одержання

адмiнiстративнот по<;лyги

Заява

9. Вичерпний перелiк lloKyMeHTiB,
необхiдних для отримання
алмiнiстративноТ послуги, а також
вимоги до них

Заява

копiя державного акта на право власностi на земельну лiляrrку або
копiя державного акта на право постiйного користування зе]ý.rельною

дiлянкою (надаеться за бажанням заявника у разi набуття пFlава на
земельну лiлянку до 0l .0l .20l3)

Копiя згоди уповноваженого органу, ло сфери управлiння якого
нilIежить державне пiдприемство, установа, органiзацiя, на
припинення права постiйного корисryвання земельною дiлянкою
(надаеться державними пiдприемствами, установами, органiiзачiями)

У разi полання заяви уповноваженою особою додатково подаеться
примiрник оригiналу (HoTapimrbHo засвiдчена копiя) локумента, що
засвiдчус його повноваження

10. Порялок та спосiб Цодання
документiв, необхiДних для
отримання адмiнiсфативноi
послуги

Подаеться особисто заявником (уповноваженою особою заявника),
направляеться поштою

ll Платнiсть (безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноТ послуги

Iiезоплатно

12. Строк надання адмiцriстативноТ
послуги

Протягом 30 календарних днiв з дня одержання заяви суб'сктом
надання адмiнiстративнот послуги

13. Перелiк пiдстав д.пя вiдмови у
наданнi адмiнiстатlивноТ послуги

Земельна дiлянка не перебувае у власностi чи постiйному
користуваннi заявника

Вiлсутнiсть згоди уповноваженого органу, ло сфери управлiння яког
належить державне пiлприемство, установа, органiзачiя, на
припинення права постiйного користування земельною дiляlнкою

l4. Результат надання адмiнiстративноТ
послуги

Рiшення про припинення права власностi на земельну лiлянку, права
постiйного користування земельною дiлянкою у разi добровiльноТ
вiдмови землевласника, землекористувача або рiшення про вiдмову у
припиненнi права власностi на земельну дiлянку, права пос,гiйного

Сlроштан О**r, Мп*оп.',9йб
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видаеться особисто заявнику (уповноваженiй особi
на адDесу. вказанy заявником
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