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ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
НАДАННЯ Д О ЗВО Л У НА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДО КУМ ЕН ТА Ц Н ІЗ
ЗЕМ Л ЕУСТРОЮ Щ ОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДН ОВЛЕННЯ) М ЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛ Я Н К И В НАТУРІ (НА М ІСЦЕВОСТІ)
(ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО Ї ДІЯЛЬН ОСТІ)
Департамент архітектури та містобудування
Орган,
Черкаської міської ради
який надає послугу
тел. 36-20-38,33-12-37
Цен тр надання адмінісгративних нослуї'
Місце поданіїя
вул. Благовісна. 170, тел. 33-07-01
документів
Режим роботи:
ГІН 8.00
17.00
та отримання
Вт 8.00 - 20.00
результату послуги
С р 8 . 0 0 - 17.00
Чт 8.00 - 20.00
1Іт 8.00 17.00
Сб 8.00 - 15.00
1. Заява.
3.
Перелік необхідних
документів, вимоги до 2. Для юридичних осіб:
них та спосіб подання

В-.М1-08-12

- к о п ії у с т а н о в ч и х д о к у м е н тів. :5авірені н а л е ж н и м ч ином :

Для ф із и ч н и х о с і б - п і д п р и с м ц ів:
- виписка з Єдиного державного регстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії
паспорта громадянина (1,2 стор., місце нроживаїнія) та
довідки про присвоєтнія ідентифікаційного (юмера, завірені
належним чином;
Для громадян:
- копії паспорта громадянина ( 1. 2 стор.. місце проживання)
та довідки про присвоения ідентифікаційного номера,
завірені належним чином.
3. Графічні матеріали з показом розміщення земельної
ділянки (викопіювання з плану міста з зазначенням
«червоних ліній» або схема розміщення земельної ділянки в
разі наявності, а у випадку відсутності - викопіювання з
план} міста з зазначенням «червоних ліній» замовлягіься
денаріаментом архітектури та містобудування відповідпо
до наданих графічних матеріалів).
4. Копія рішення органу влади (нопередніх років) нрі)
надання земельної ділянки (в разі наявності), завірсіїе
належним чином.
5. Копія документа, що посвідчує право нонереднього
землекористувача на користування земедп.ною д ілянкою (в
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разі наявності), завірене належним чином.
6. Юридичні особи комунальної форми власності подають
довідку власника або уповноваженого ним органу про
майнову належність будівель та споруд.
7. Інформація з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно (в разі наявності, а у випадку відсутності інформація з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно о тримується департаментом архітектури та
містобудування) та копії документів (договір купівліпродажу. тощо), які засвідчують речові права на нерухоме
майно, завірені належним чином.
8. Копія технічного паспорту (інвентарної справи) на
існуючий об ’єкт нерухомого майна, завірена належним
чином.
9. Довідка з державної статистичної звітності про землі та
земельні ділянки за власниками та угіддями в разі
наявності, а у випадку відсутності - замовляється
департаментом
архітектури
та
містобудування
(Міськрайонне управління у Черкаському районі та м.
Черкасах
Головного управління Держгеокадастру у
Черкаській області, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола.
157 (подача звернень вул. Благовісна, 170).
10.
Нотаріально
посвідчена
письмова
згода
землекористувача на вилучення земельної ділянки (або її
частини) із зазначенням її розмірів та умов вилучення (в
разі, якню земельна ділянка, згідно довідки (за даними
кадастрової довідки), перебуває у користува}ті іннжх осіб).

4.

Оплата
(підстава, розмір та
реквізити для оплати
в разі платності)
Термін надання
послуги (днів)
Строк надання
адміністративної
послуги

Послідовність дій при
наданні послуги

В -А ГІ-08-12

Подання документів здійснюється особисто замовником
або уповноваженою особою,
нотитою. у випадках
передбачених
законом
за
допомогою
засобів
телекомунікаційного зв'язку.
Заява встановленого зразка в оригіналі та документи згідно
з переліком.____________________________ ________________ __
Безоплатно.

Адміністративна послуга вважається наданою з момеїггу
отримання її суб'єктом звернення.____________________
Протя гом зо днів, а в разі неможливості прийняття рігтіення
у такий строк
на перщому засіданні Черкаської міської
ради після закінчення цього ст року.
Термін надання послуги може збільшуватись на термін
замовлення, отримання департаментом архітектури та
містобудування документів відповідно переліку, що не
будуть додані до заяви.___________________________ _________
1. Прийом, реєстрація адміністраторами Ц ен ф у та передача
отриманих документів до департаменту архітектури та
містобудування протягом 1 дня.
2. Підготовка управлінням [ціанування та архітектури
висновку тцодо наяврюсті містобудівних обмежень (обтяжень)
у використанні земельної ділянки, викопіювання з плану
міста з зазначенням «червоіи-іх ліній» (в разі потреби)
протягом З днів.
3. Піді отовка дснартаментом фінансової політики довідки про
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8.

9.
10.

11.

стан сплати за користування попереднім землекористувачем
земельною ділянкою протягом 2 днів.
4. Підготовка запиту та отримання Довідки з державної
статистичної звітіюсгі про наявність земель та розгюділ їх за
власниками земель, землекористувачами, угі/щями протягом
25 днів (поза терміном розгляду справи).
5. Отримання інформації з /Державного реєстру речових прав
Fia нерухоме майно протяг ом 1 дпя.
6.
Підготовка управлінням
земельних
ресурсів
та
землеустрою проекту рішення міської ради про надання
дозволу
на
розроблення
технічної
документації
із
землеустрою або мотивованої відмови в його наданні
про тягом 5 днів.
7. Погодження та передача проекту рішення до відділу з
питань роботи ради протягом 7 днів.
8. Розгляд проекту рішеїшя у постійних комісіях протягом 5
днів.
9. Прийнятая міською радою рішення протягом 1 дня. а в разі
неможливості прийня ггя рішення у такий строк - на перніому
засіданні Черкаської міської ради після закінчення цього
строку.
10. Передача прийнятого міською радою рііпеппя до
департаменту архітектури та містобудування Черкаської
міської ради [іротягом 5 днів.
|] . Передача департаментом архітектури та містобудування
рішення про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою або мотивованої відмови в його наданні
адміністратору протягом 1 дпя.______________ ______ ________
Рітиення міської ради про надання дозволу па розроблення
Результат послуги
технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), мотивована відмова у видачі дозволу або
інформація заявнику пюдо повернення документів згідно
вимог чинного законодавства.
Спосіб отримання
У спосіб, обрагшй замовником: особисто, поштою або через
результату послуги
у повповажеі ют о предс тавішка.
1. Закон України «Про адміністративні послуги».
Перелік пормативноправовнх документів, 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 26, 3.3.
що регулюють
надання послуги
3. Земельний кодекс України, ст. 12, 19. 120, 123. 124. 134.
4. Закон України «Про оренду землі», ст. 6.
5. Закон України «Про землеустрій», ст. 19, 25, 26, 50.
6. Закон України «Про Державний земельний кадастр».
7. Закон України «Про Державну реєстрацію речових прав
на нерухоме манію та їх обтяжень».
8. Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування зе.мель
державної та комунальної власності» від 06.09.2012 №
5245-УІ. «Прикінцеві та перехідні положення».
9. Рініення Черкаської міської ради від 09.02.2012 № 3-582
«Про затвердження ІІорялк\ оформлеїшя прав на земельні
ділянки у м. Черкаси».
Перелік підстав для
Виявлення в поданих документах недостовірної інформації
відмови у падаппі _ [аб о іпф(фмації. яка суперечить ви м о іам нормаїивпоВ -А П -0 8 - 1 2
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12.

послуги
Порядок оскарження
дій (бездіяльності) і
прийнятих рішень, що
здійснені при наданні
адміністративної
________послуги_______

правових документів, які рег ламентують надання послуги.
Скарга на дії (бездіяльність) посадових осіб подасться
міському голові замовником послуги через відділ звернень
(вул. Байди Вишневенького, 36. каб. 106).
Оскаржеїшя дій (бездіяльності), рішень адміністративного
органу, органу, який приймає рішення про надання послуги,
здійснюється в судовому порядку.__________________________

Директор департаменту
архітектури та містобудування
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Ч и н н а від

ст.

