
Погоджено:
Селищний голова  
_________________ М.  БЕНЗАР

      «____»  ___________ 2019

Затверджено:
Наказ головного управління 
Держгеокадастра у Миколаївській області від
25 квітня 2019 №216

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ,

З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ     
(назва адміністративної послуги)

ВІДДІЛОМ В ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У
МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1 Місцезнаходження 
суб’єкта надання 
адміністративної послуги

Миколаївська обл , м. Вознесенськ,

вул. Центральна, 27

2 Місцезнаходження Центру та
віддалених робочих місць

56530 Миколаївська обл., смт Олександрівка,

вул. Генерала Подзігуна, буд. 208

56535, Миколаївська область Вознесенський район,

с Трикрати, майдан Незалежності, 54 

56540, Миколаївська область, Вознесенський район,

 с. Воронівка, вул. Миру, 28а

3 Інформація щодо режиму 
роботи Центру надання 
адміністративних послуг

Понеділок - п’ятниця з 08-00  до  17-00

Середа  з  08-00  до  17-00

Без перерви на обід
4 1. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 
та веб-сайт Центра 

osr  -  mk  @ukr.net  

05132(9-61-47)

Законодавча база щодо надання адміністративної послуги

5. Закони України 
Стаття 37 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

6.
Акти Кабінету Міністрів 
України 

Пункти 139, 142, 144, 149 Порядку ведення Державного земельного
кадастру,  затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  України
від 17.10.2012 № 1051
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р
“Деякі  питання  надання  адміністративних  послуг  органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”  

Умови отримання адміністративної послуги

7. Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

1.Повідомлення про виявлення технічної помилки із викладенням
суті  виявлених  помилок  за  формою,  встановленою Порядком
ведення  Державного  земельного  кадастру,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  
2. Документи,  що  містять  зазначені  у  повідомленні  технічні
помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять

mailto:osr-mk@ukr.net


правильну редакцію відповідних відомостей

8.
Порядок та спосіб подання
документів 

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається
заінтересованою  особою  особисто  або  надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про
вручення

9.
Платність/безоплатність 
адміністративної послуги

Безоплатно

10.
Розмір та порядок 
внесення плати 

-

11.
Нормативно-правові акти, 
на підставі яких стягується
плата

-

12.
Строк надання 
адміністративної послуги

Розгляд  повідомлення  про  виявлення  технічної  помилки
здійснюється  Державним  кадастровим  реєстратором  у  день
надходження такого повідомлення

13.
Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги

Не  виявлення  відповідних  технічних  помилок,  які  наведені  в
повідомленні про виявлення технічної помилки 

14.
Результат надання 
адміністративної послуги

Протокол виправлення помилки
Заміна  документу, в  якому  виявлено  помилку  (витяг,  довідку  з
Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних
матеріалів  Державного  земельного  кадастру)  заявникові  за  його
бажанням
Відмова у виправленні помилки

15.
Спосіб отримання 
результату надання 
адміністративної послуги

Державний  кадастровий  реєстратор  письмово  повідомляє
заінтересованих осіб не пізніше наступного дня про виправлення
помилки за формою, встановленою Порядком ведення Державного
земельного  кадастру,  затвердженим  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  17.10.2012  № 1051  або  надає  мотивовану
відмову   

 


