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Тернопільська міська рада

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Відділ земельних ресурсів

ПОГОДИВ
Начальник відділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

земельних ресурсів

Міський голова
Сергій НАДАЛ

Віктор КІБЛЯР

1

ЦНАП
(місцезнаходження,
режим
роботи,
довідковий
телефон, адреса веб
сайту
та
електронної пошти)

Центр надання адміністративних послуг(ЦНАП)
46025, м. Тернопіль, вул.Князя Острозького,6, І поверх.
Графік прийому громадян:
понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 16.00;
п’ятниця – з 8.00 до 15.00;
вівторок – з 11.00 до 20.00;
субота – з 8.00 до 15.00.
Телефон 0674472741, 0800303520 (безкоштовно)
Електронна адреса ЦНАП:cnapternopil@meta.ua
Веб-сайт ЦНАП:http://cnap.rada.te.ua/.
Віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП:
1.с. Курівці,вул. Нова, 3(тел. (03540) 43286);
2. с. Чернихів, вул. Центральна, 38(тел. (03540)34624);
Графік прийому громадян:
понеділок,середа – з 9.00 до 16.00 год.;
п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год,;
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.
3. с. Кобзарівка, вул. Центральна,22 (тел. (03540) 33642;
4.с. Іванківці,вул. Тараса Шевченка,16(тел. (03540) 33631).
Графік прийому громадян:
вівторок, четвер – з 9.00 до 16.00 год.;
п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год,;
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.;
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субота, неділя – вихідні дні.
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5
6
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Перелік необхідних 1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови
документів
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника
податків.
2.1.Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних
осібпідприємців та громадських формувань.
2.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
4.Документ, що засвідчує сплату відновної вартості зелених насаджень,
розташованих на земельній ділянці (у разі їх наявності).
5.Довідка про одержання у власність земельної ділянки в межах норм
безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення
(використання) (у разі передачі земельної ділянки безоплатно у власність
громадян).
Порядок та спосіб Особисто, законним представником з предявленням оригіналів документів та
подання документів поверненям заявнику адміністратором, або в електронній формі з
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
Платність
Безоплатно
(безоплатність) АП,
розмір та порядок
внесення
плати
(адміністративного
збору) за платну
АП; розрахунковий
рахунок
для
внесення плати
Строк надання АП
30 календарних днів
Результат надання
послуги АП
Спосіб
і
місце
отримання відповіді
(результату АП)
Перелік підстав для
відмови у наданні
АП
Акти
законодавства, що
регулюють порядок
та умови надання
АП (пункти, статті,
розділи тощо, назва
та
реквізити
законодавчих актів

Рішення міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки» або вмотивована відмова
Особисто, законним представником з предявленням оригіналів документів та
поверненям заявнику адміністратором, або в електронній формі з
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
1. Виявлення в документах недостовірність відомостей.
2.Неповний пакет документів.

1.Ст.12, ст.42, п.2 ст.92,116,118,120,123,141 Земельного кодексу України від
25.10.2001р. № 2768-III.
2.Ст.6 Закону України «Про оренду землі» від 03.10.1998р. №161-XIV.
3.Рішення міської ради від 26 квітня 2013р. №6/31/91 «Про затвердження
переліків документів, які необхідно долучати до проектів рішень міської ради
для вирішення земельних питань суб’єктам господарювання та громадянам
міста Тернополя» із змінами та доповненнями .
4.Додаток 2 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014р. №413.
5.Закон України «Про адміністративні послуги».
6. Закон України «Про звернення громадян».
*До інформаційної картки додається форма заяви
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