
 
 
 

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  
 

 РІШЕННЯ 
 

від 29.10.2021 року  № 324 

 

Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг 

 

 Розглянувши рішення сесії міської ради восьмого скликання від 18.10.2021р. 

№VІІІ/11/__ “Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ “ЦНАП” Збаразької міської ради”, розглянувши розпорядження КМУ від 

16.05.2014р. №523 (в редакції розпорядження КМУ від 18.08.2021р. №969-р) “Деякі 

питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних 

послуг”, лист Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 

01.10.2021р. №18-19-0.91-3559/2-21 (вх.№05-4575/2.6 від 08.10.2021р.) “Про 

співробітництво у сфері надання адміністративних послуг”, наказ Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області №74 від 01.10.2021р. “Про внесення змін до 

наказу Головного управління від 27.07.2020 №129” (вх.№05-4610/2.6 від 11.10.2021р.), 

керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 

Розділу 06 Земельні питання : 

1 06-08.1 00207 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для послідуючого продажу 

2 06-08.2 00199 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування 

3 06-08.3  Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі її в оренду 

4 06-33 00212 Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

5 06-36 00210 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь 

6 06-37 00213 Надання права користування чужою земельною ділянкою 

для забудови (суперфіцій) 

7 06-38 00175 Видача рішення про припинення права власності на 

земельну ділянку, права постійного користування 

земельною ділянкою у разі добровільної відмови 



землевласника, землекористувача 

8 06-39 00176 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у межах безоплатної 

приватизації 

9 06-40 00180 Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів 

10 06-41 00181 Затвердження технічної документації з економічної оцінки 

земель 

11 06-42 00179 Затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки у межах населених 

пунктів 

12 06-43 00182 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

13 06-44 
00208 

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій розташовані 

об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності 

громадян та юридичних осіб 

 

1.1  Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області розділу 06 Земельні 

питання: 

 
1.  06-22 00080 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, яка була допущена органом, що 

здійснює його ведення, з видачею витягу 

2.  06-23 00072 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються 

права суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

3.  06-24 00064 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки 

(паю) 

4.  06-24.1 00065 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) 

5.  06-25 00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

6.  06-26 00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 

(території)     

7.  06-27 00062 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі викопіювання з картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 

8.  06-28 00070 

 

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

про земельну ділянку з видачею витягу 

9.  06-29 00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

10.  06-30 00081 Виправлення технічної помилки у відомостях Державного 



земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його 
ведення 

11.  06-31 
00063 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі копій документів, що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру 

12.  06-32 
01254 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до 

інформації про суб’єкта речового права у Державному 
земельному кадастрі 

 

 

 

 
Збаразький міський голова                       Р.С. Полікровський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


