
 
 
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  

В И КО Н А ВЧ И Й  КО М І Т Е Т  
 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

від _______________.2021 року  № ___ 

 

Про внесення змін до інформаційних  та 

технологічних карток адміністративних послуг 

відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” Збаразької міської ради 

 

 Розглянувши наказ суб'єкта надання адміністративних послуг Головного 

управління Держгеокадастру у тернопільській області від 20.07.2021 року №600-к “Про 

затвердження положень про структурні підрозділи управлінь в районах Головного 

управління Держгеокадастру у Тернопільській області (вх.№05-4065/2.6 від 27.08.2021 

року) та додаток до нього (Положення про Відділ №3 Управління у Тернопільському 

районі), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Затвердити зміни у інформаційних та технологічних карках змінивши фразу в  

найменуванні суб’єкта надання адміністративної послуги з “Відділ у Збаразькому районі 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області” на “Відділ №3 

Управління у Тернопільському районі (структурний підрозділ Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області)” адміністративних послуг Розділу 06 

“Земельні питання”: 
 

1.  06-20 Видача витягу з технічної документації про нормативно-грошову 

оцінку земельної ділянки 

2.  06-21 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою 

3.  06-22 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з 

видачею витягу 

4.  06-23 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачею витягу 

5.  06-24 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) 

6.  06-24.1 Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм 

безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення 

(використання) 

7.  06-25 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 



з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

8.  06-26 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)     

9.  06-27 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи Державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану) 

10.  06-28 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну 

ділянку з видачею витягу 

11.  06-28.1 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про 

земельну ділянку з видачею витягу 

12.  06-29 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру 

 

 

 

 

Збаразький міський голова                       Р.С. Полікровський 

 

 
 


