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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ НОСЛУІ И
В ИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ЗН ЯТГЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ГРУНТОВОГО 

ПОКРИВУ ЗЕМ ЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
(назва адміністрагивної пос'іуіи)

Головне \ правління Лержгеокаластру в Івано-Франківській області
(найменування субЧкта надання алмініетративиі>ї пос.і>і и)

Інфо|іУіініін про с\б’( кга на іакіїн адміїисі іішиої іиіс.п і н
Найменування иенгр> иалиння 
адміністративної послуги, в якому 
.шіґіснюсться обслуювчвання суб'скіа 
ївернення

Цснір надання <ілміиістрагміиі(і\ послчг чі.Іваио <1)ранківсі.к

1. Місцезнаходження Центру надання 
адмініс-фативних послуг

Центр надання адміністративних послуг(головний офіс): 
м. 1 вано-Франківськ, вул.Незалежності,«) 
іериторіа,іьні підротділи ЦНЛП у мікрорайонах: 
м.іванО'Фраиківськ, мікрораПои «Пасічна», вул. Галицька. 121А  ̂
,м.Івано-Франківськ, мікрорайон «Бам», вул. Гетьмана 
Мазепи. 185
м.Івано-Франківськ, мікрорайон «Каскад», вул. Івана Павла 11,1

2. Інформація щодо режиму роботи 
центру надання адміністративної 
послуги

Режим роботи головного офісу
центру иадятія алміиісграгивииж послуг:
понеділок, вівторок, середа 9:00-17:00 (без перерви)

1 четвер 4:00-20:00 (без перерви) 
и'ятииця, субота 9:00-16:00 (беї перерви), 
иеді.ія. державні свята - впхі ивіГі :!ень 

1 іеригоріальиих пі іро).іі.іІн Ц П АГ і > мікрорайоїіаі: 
понеділок, четвер 9:00-17:00 
вівгорок. середа п’ятниця 9:00-16:00
обілия перерва 12:00-1.V00 | 
субота,неділя. ;іержавні свята - в ііх іт іи ій  день |

3. Гелефон/факх (довідки), адреса 
електринної пошти та всб-сайт 
центру надання адміністративної 
послуги

іел, +38(0343)75-01-19, -38(0342) 75-03-30
cnapiaiiivk.if.ua, www.ciiap.if.ua і

І

Нормативні акти, якими реі .іамеи глсгьс» иадапііп а.іміпіст іїа іивіїи ї послуги
4. Закони України Статті 166, 168 Земельного кодексу України; 

стаття 6 Закону Україїиі «Про державний контроль за 
використанням та охороною ісмеіи>»;

5. Акти Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 
№  523-р «Деякі пиіання надання адміністративних пос,ііуг і 

: оріанів виконавчої в.иип через центри надання 
алмініс гра ПІННИХ пос.іуі «

6. Акти ценгр<ии>инч орпіііів 
виконавчої влади

7. Акти місцевих орі анів виконавчої 
влади ! органів місцевого 
самоврядування

Умови отриіМіїния а ілііиісіратнвної пос.іугн
8. Підстави для отримання 

адміністративної иослми
І Заява суб'єкта г осподарювання та документи неоичілні для 

отримапия адміиісгративної послу і и
9. Вичерпниії пере.пк документів, 

необхіднич для отримаїіия 
адмініс'гративної послуги

1 .Заява на отримання дозволу;
2. Робочий проект землеустрою, затвер.ажений в установленому 
законола вством порядку.

Воповець Тарас Васильович

ГУ Держг«жав2Сіру Б Івано-Франввсьній області

23 від 22.01,2020 
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г 10. I Порядок та спосіб no іаііня 
I I документів м е о 0 \ і л и и \  л . ' і я  

! отримання адмінісірітіиної 
І послуги

П . Платність (бсіоплатиісті.) надання 
адміїїісгратипної І

Подяюп.ся до центру надання а .ім ін ісір аіііи и и х ііисдчі 
OCÜÔMCIO 'іаяппіік'ом або поі!ііопа;кі, ііо!0 ним ocoô'.iio.

Заява га доку менти, що додакп ься до неї. \юж\ 11. о> ї й 
надіслані рекомендованим листом з оімісом нкдалсния. 
Беіоплапіо

12. Строк надання адміністративної 
послуги

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

14. Результат надання адміністративної 
! послуги

Не більше 10 робочих днів

Не більше 5 робочих днів у разі повторного звернення.__________
Підставами для відмови у видачі документа дозвільного 
характеру є: 

рішення суд>;
- не подання суб'єктом звернення робочого проекіл 
землеустрою, затвердженого в установленому законодавсівим 
тіорядку.______________________________ __ __________ __________

15. І Способи отримання відповіді 
І (результату)
і

! і 
І І 
і і 

і

-видача дозволу на зняття та перенесення грунтоиого покрінл 
(родючого шару гр\ нту) земе н>іт\ іі.іянок;

пілмона > видачі тозно іу на знягіч іа нерснееччіни тр_\ m.üc.im 
ііокрии\ (роїкічого іі!ар\ гр_\ігі_\) іоме/м.ііі'' лі іянк;:
зазначенням нілстап.___________  ___ ____________________________
Док)мені дозвільного харак’іср> або письмова вілмоиа. 
видасться центром надаїшя а^тміііістративних носл\г суО'(кі_\ 
господарювання або уповіюваженій ним особі при пред’яв.іенні 
документа. 1110 заспідч>{ його особу під підпис про одержання.

У разі нез'явлення субЧкга госно.ч'арюнання або чтювноваженої 
ним особи д.ія о.лержання письмового пові.іомлеиня про 
відмову у видачі документа дозвільного характеру протяічлі 
двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом 
строку розгляду заяви та док>ментів, що додаються до неї. 
адміністратор направляє письмове повідомлення дозвільною 
органу про відмову у видачі документа дозвільного харакіер\ 
суб'єкту господарюиання поштовим відпраЕіленням і описом 
икладення.

16. і Примітки

Воловець Т арас Васильович ÿ

ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області
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