
ЗАТВЕРДЖЕНО;
Наказом Головного управлiння
!ержгеокадастру у Житомирськiй
областi
вiд 21 ,01,.2020 Ns 15

IНФОРМЩШhIА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛlrГИ
ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ЗНrIТТЯ ТА IIEPEHECEHH'I ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ

ЗЕМЕJЬНIЛ( ЛJUIHOK
(назва адмiнiстративноi послуги)

Головне управлiння Держгеокадастр)z у Житомирськiй областi
(наfu.rенування суб' екта наданшI адмiнiстративноi послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноТ послуги

Наfo.tенування центру наданшI
адмiнiстративноi послуги, в якому

здiйсrrюеться обслуговування суб'екта
зверненнrI

IJeHTp налання алплiнiстративних послуг ЖитомирськоТ плiськоТ

ради

1 Мiсцезнаходженнrl ценцу наданшI
адмiнiстративноi послуги

10014, м. Пtитомир, вул. Михайлiвська,4

1 Iнформацiя щодо режиму роботи
центру наданшI адмiнiстративноi

послуги

Понедiлок, середа, п'ятниця: з 9.00 до l8.00
BiBTopoK, четвер: з 9.00 - 20.00

Субота: з 8.00 год до l5,00

1 Телефоr/факс (довiдки), адреса
електронноi пошти та веб-

сайт центру наданшI
адмiнiстратлвноi послуги

(04|2) 4,/ -06-15, 47 -46-69, 47 -46-68

http://zt-rada.gov.ua e-mail: edo412@ukr.net. administrator-
cnap@ukr.nqt.

Нормативнi акти, якими регламентусться надання адмiнiстративноi послyги
4, Закони Украiни CTaTTi l66, l68 Земе,пьного кодексу Украiни;

Стаття б Закоrrу Украiни <Про державний контро,пь за
вико}]истанням та охороною земеJIь)

5. Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни Розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд l6.05.2014
Л9 52З-р к,Щеякi tIитаннrI наданнrI адмiнiстратr-вних trослуг
органiв виконавчоi влади через ценlри наданнrI адмiнiстратlвних
послуг)

6. Акти центра"rьних органiв
виконавчоi влади

1 Акти мiсцевих органiв виконавчоi
влади/органiв мiсцевого
самоврядування

Умови отриNIання адмiнiстративноТ послуги
8. Пiдстава ддя отриманrul

адмiнiстративноi послуги
Заява суб'скта зверне}Iня та документи необхiднi для отримання
адмiнiстративноТ послyt,и

9. Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отриманнrI
адмiнiстративноi послуги

l. Заява на отримання дозволу.
2, Робочий проект землеустрою, затвердхiений в

установленому законом порядку, iз зазначенням його розробника;
10. Порялок та спосiб поданнJt

документiв, необхiдних для
отрlI\lання a:v i нiстративно[
послуги

подаються до центру наданrui адмiнiстративних послуг.

Заява та доку\Iенти. що додаються до Hel', можуть бути налiсланi
рекоi\,1ендованиN,I л истоN,I з о писом вкладе ння.

11. Платнiсть (безогurатнiсть) надання
адмiнiстративноi послуги

Безогlлатно

12. Строк налання алмiHicTpaTtrBHoT
послуги

Не бiльше l0 робочих лнiв

[lе,бjльце ýдобо,ндlъднiв ч разi повтоDного звеDнення.
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13. Перелiк пiдстав для вiдмови у
надан н j адмiнiстративноТ послуги

пiдставами для вiдмови у вилачi документа дозвiльного
характеру с;

- рiшення суду;

- не подання суб'сктом зверненнrl робочого проекту
ЗеМЛеУСТРОЮ. 3аТВеРД)fiеНОГО ts УСТаНОВЛеНОIч{У ЗаКОНОДаВСТВОМ

поDядкч.
l4. резyльтат надання адмiнiстративноi

послуги
- вI.Iдача дозволч на зняття та перенесення фунтового покриву
(ролючого шару грунту) земельних дiлянок;

- вiдмова у вилачi дозволу на знrIття та перенесення фунтового
покрив), (ролючого шару rрунту) земельноi дiлянки з

зазначенняN,l пiдс,гав

15. Способи отримання вiдповiдi
(результату)

fiокуплент дозвiльного характеру або письмова вiдмова вида€ться
цеtIтроN{ надання адптiнiстративнж посл)г суб'скту звернення
або уповноваженiй ним особi при пред'явленнi документа. шо
засвiлчус його особу пiд пiдпис про одержання.

У разi нез'явлення суб'скта зверненшl або rповноваженоТ ним
особи ]ля tlJержання письi\tового повiдомлення про BilrloB1 1

ви_lа,ti лок)Nlенlа _lозвi.rьноtо харакlер} прогяl o\l tBox робо,lих
днiв ,з дня закiн.tення встановлеFIого законоN,I cTpoliy DазгJlяд),
заяви та робочого проекту, землеустрою, що додасться до неТ,

a:rtiHicTparop направля( письмове повiдомлення _tозвiльцtэго
орган\ про Bi_rrtoBr 1 вилачi J.oKyMeHTa дозвiльного характер)
суб'скту звернення поштовиI\{ вiдправленням з опшсоN,l

вкладення.
1б. Примiтка

гу дЕржгЕOкАдАстру у житомирськlй оБлАстl
1 5l0 17 -20 вiд 2'l .01 .2020
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