
Затверджено:
Рішення Олександрівської 
селищної ради
« 30 »   травня   2019 №  5

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Затвердження технічної документації: з нормативно-грошової оцінки
земельної ділянки у межах населених пунктів; з бонітування ґрунтів; з

економічної оцінки земель.
(назва адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1.

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

2.

Інформація щодо режиму
роботи ЦНАП 

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

Середа  з  08-00  до  20-00

Без перерви на обід 

3.

Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти

та веб-сайт:
 ЦНАП

osr  -  mk  @ukr.net  

oleksandrivskaotg.org.ua

05132(9-61-47)

Законодавча база щодо надання адміністративної послуги

4. Закони України 
1. Земельний кодекс України (ст. 12,186);
Закон України «Про оцінку земель» (ст. 5, ст.23).

5.
Акти Кабінету Міністрів 
України 

-

Умови отримання адміністративної послуги

6.
Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

1. Заява;
2. Витяг  з  технічної  документації  про  нормативну  грошову

оцінку окремої земельної ділянки;
3. Для юридичної особи - Витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських
формувань  (формується  посадовою  особою  селищної  ради
самостійно), а для фізичної особи - документ, що посвідчує особу.

7.
Порядок та спосіб подання
документів 

Особисто або через довірену особу.

8.
Платність/безоплатність 
адміністративної послуги

Безоплатно

9. Розмір та порядок -

mailto:osr-mk@ukr.net


внесення плати 

10.
Нормативно-правові акти, 
на підставі яких стягується
плата

-

11.
Строк надання 
адміністративної послуги

1 місяць (та враховуючи строк на проведення засідання місцевої
ради).

12.
Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Особа не подала документів або інформації,
необхідних для отримання довідки.
2. Подані документи є недійсними або у них міститься
недостовірна інформація.

13.
Результат надання 
адміністративної послуги

Затвердження  радою  технічної  документації  з  нормативно-
грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів; з
бонітування ґрунтів; з економічної оцінки земель.

14.
Спосіб отримання 
результату надання 
адміністративної послуги

Особисто або  через законного представника заявника.

Секретар виконавчого комітету                                                                О. КУЛЬБІЙ


