
з л т в і :р д ж е н о
наказ департамен ту архітектури 
та містобудування

В І Д №

Інформаційна карі ка

Згідно з вимогами 180 9001 Інформаційна картка 
В-АП-08-20

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

П О Н О В Л Е Н Н Я  Д О Г О В О Р У  О РЕН Д И  З Е М Л І

Місце подання 
докумен гін 

та отримання 
результату послуги

Перелік необхідних 
документів, вимоги до 
них та спосіб подання

Департамент архітектури та містобудування 
Черкаської міської ради 
тед. 36-20-38. 33-1207 

Центр надання адміністративних ное;і\т 
вул. Благовісна. 170. тел. 33-07-01 

Режим роботи: ГІН 8.00 17.00
Вт 8.00 - 20.00 
Ср 8.00 17.00
Чт 8.00 - 20.00 
11т 8.00 17.00
Сб 8.00 - 15.00

1. Лист-новідомлсння.
2. Для юридичних осіб:
- копії установчих доку.мен тів. завірені на.іежним чином. 
Для фізичних осіб-иідприємців:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-иідприємців та громадських формувань, 
копії паспорта громадянина (1.2 стор.. місце проживання) 
та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, 
завірені на '̂Iежним чином;
Для і'ромадян:
- копії паспорта громадянина (1. 2 стор.. місце 
проживання) та довідки иро нрисвосння 
ідентифікаційного номера, завірені належним чином.
3. Копія доіовору оренди землі, завірена належним чином

’ 4. Ви їяг із /Іержавного земельною кадастру про земеліло 
і ділянку (в разі наявності), а \ випадку відсутносіі 
і замовляється ленаріаметом архітектури та 
І місіобу.чування (Міськрайоннс >нравління > Черкасі,ком> 

районі м. Чсркстсах Головноіо управління 
Держгеокадастру у Черкаській області, м, Черкаси, иу.ч. 
В ’ячеслава Чорново.ча. 157 (подача звернень вул. 
Блаї'овісна. 1 70).
5. Графічні матеріали з показом розміщення земельної 
ділянки (викоиііовання з плану міста з зазначенням
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Оплата  
(підстава, розмір з а 

реквізити для о п л а т  
в разі платності)__
Термін падання 
послуги (днів)

«червоних л і н і й »  аоо схема розміщення земельної ділянки 
в разі наявності, а у випадку відсутності - викопіювання з 
плану міста з зазначенням «червоних ліній» замовляється 
департаментом архітектури та містобудування відповідно 
до наданих графічних матеріа^зів).
6. Висновок управління планування та архітектури щодо 
наявності містобудівних обмежень (обтяжень) \ 
використанні земельної ділянки в разі наявності.
7. Інформація з Державного реєстру речових прав иа 
нерухоме майно (в разі наявності), а у випадку відсутнос ті

інформація з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно отримується деіиіртаментом архітектури 
та містобудування та копії документів, які засвідчують 
речові права иа нерухоме майно, завірені належним 
чином.
8. Копія технічного паспорту (інвентарної справи) на 
існуючий об'єкт нерухомого майна, завірена на.ісжним 
чином.
9. Витягу з технічної документації про нормаїивну 
грошову оцінку земельної ділянки на підставі рішення 
Черкаської міської ради від 13.05.2010 №  5-656 «Про 
затвердження показників грошової оцінки земель ,м. 
Черкаси» в разі наявності, а \ випадку відс\тності 
замовляється департаментом архітектури та 
містобудування (Міськрайонне управління у Черкаськом}' 
районі м. Черкасах Головного управління 
Держгеокадастру у Черкаській області, м. Черкаси. в>.і. 
В'ячеслава Чорновола. 157 (подача звернень ву.і. 
Благовісна. 170).
11. Проект додаткової угоди щодо ноновлення договору 
оренди землі иа новий сірок.

Подання документів здійснюється особисто замовником 
або уповноваженою особою, поштою, у випадках 
передбачених законом за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв'язку.
Заява встановленого зразка в оригіналі та документи 
згідно переліку.
Безоплатно.

Послідовність дій при 
наданні послуги

2. П

Протягом ЗО днів, а в разі неможливості прийняття 
рішення у такий строк на першому засіданні Черкаської 
міської ради після закінчення цього строку.
Термін надання нос.іуги може збільшуватись иа термін 
замовлення, отримання ітснар тамсн том архі тск ілри та 
містобудування документів відповідно переліку, що не 
будуть до.тані до заяви. _ _  _
1. Прийом, реєс трація адміністратора.ми Центру та передача 
отриманих документів до денартамеїтту архітекіури та 
містобудування протягом 1 дня.

ідготовка управлінням планування та архттскт\ри
висновку щодо наявності містобудівних обмежень
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7. Результат послуги

8. Спосіб огріш ання  
результату послуги

9. Перелік нормативно- 
правових документів, 

гно регуліоюгь 
надання послуги

(обтяжень) у використанні земельної ділянки та 
доцільності поновлення договору оренди землі протягом з 
днів.
3. Підготовка управління планування та архітектури 
висновку щодо наявності містобудівних обмежень 
(обтяжень) у використанні земельної ділянки нротяі'ом з 
днів.
4. Підготовка департаментом фінансової політики довідки 
про стан сплати за землю протягом 2 днів.
5. Підготовка запиту та отримання Витягу із Державного 
земельного кадасіру про земельну ділянку протягом 7 
днів (поза терміном розгля,ту справи).
6. Отримання іігформації з Державноіо реєстру речових 
прав на нерухоме майно протягом 1 дня.
7. Підг'отовка уігравлінням земельних ресурсів га 
землеустрою проекту рішення міської ради про 
поновлення договору оренди землі або мотивованої 
відмови в його поіговлеігні протягом 5 днів.
8. Погодження та передача проекту рішеїгня до відділу з 
питань роботи ради протягом 6 днів.
9. Розг'ляд проекту рініещгя у постійних комісіях протягом 
5 днів.
10. Прийняття міською радою рішення протягом 1 дня. а в 
разі неможливості ирийняітя рішення у такий строк - на 
першому засіданні Черкаської міської ради після 
закіггчеиня цього с іроку.
11. Передача прийнятого міською радою рішення до 
департаменту архітектури га місіюбудування протягом .5 
днів.
12. Передача департаментом архітектури та містобудування 
рішення про поновлення договору оренди землі або 
мотивованої відмови в його поновленні а;тміністратору 
НрОТЯГ'ОМ 1 дня.________    _
Рішення М І С Ь К О Ї  ради иро ноновлеггня догогтору оренди 
землі або мотивовану відмову в його гюгговлснні.
У  спосіб, обраний замовником: особисто, поштою або 
через угговноважеиого тгре,тставгпг)ш._
1. Закон України «Про адміністративні іюслуїш».
2. Закон Україгги «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 26. 33.
3. Земельний кодекс України, ст. 12. 125. 126. 134.
4. Закон України «Про оренду землі», ст. 33.
5. Закон України «1 Іро Державний земельний кадастр».
6. Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежуваггня земель 
державної та комунальної влаеності» від 06.09.2012 У" 
5245-У1. «Прикінцеві та перехідні положеггня».
7. Рішення Черкаської міської ради від 09.02.2012 №  3-582 
«Про затверджеігня Порядку оформлення прав іга земельні 
ділянки у м. Черкаси».
8. Наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та жипгово-комупшіьного господарства 
У країни від 21.10.201 1 №_244 «Про заігзерджсігня Порядку
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10.

11.

Перелік підстав для 
відмови у падаппі 

послуги

Порядок оскарження 
дій (бездіяльності) і 

прийнятих рішень, ІЦО 
здійснені прп падаппі 

ад.міпістраз пвпої 
________ послуги_________

розміщення тимчасових споруд 
підприємницької діяльності». _______

для провадження

Виявлення в поданих документах недостовірної 
інформації або інформації, яка суперечить вимогам 
нормативно-правових документів, які регламентують 
надання послуги.________________________________________
Скарга на дії (бездіяльність) посадових осіб подається 
міському голові замовником через відділ звернень (вул. 
Байди Вишневенького. 36. каб. 106).
Оскарження дій (бездіяльності), рішень адміністративного 
оріану. орган\. який нриймат рішення про надання 
послуги, здійснюється в судовому порядку.

Директор департаменту 
архітектури та містобудування А.О. Савін

В-Л!Ь08-20 Релакція 01 Чинна віл ст.



ЗЛ ГВГРД Ж Н Н О  
наказ департаменту архітектури 
та міс|обу ]̂іув^у^н^^

№ //ЛВ І Д

Технологічна картка В-АП-08-20

іюповіп:ння ДО
№
з/п

3.

4.

Етапи  процесу надання послуги

Прийняття заяви та документів від 
заявника, перевірка, реєстрація га 
передача до ленартамеїпч
архітектури та містобудуванця________

2. Підготовка управлінням планування 
та архітектури висновку щодо 
наявності містобудівних обмежень 
(обтяжень) у використанні земельної 
ділянки та доцільності поновлення 
договору оренди землі_________________
Підготовка запиту до департаменту 
фінансової політики на отримання 
довідки про відсутність
заборгованості по платі за землю

Піді'отовка запиту та отримання 
Витягу із Державноіо земельного 
кадастру про земельну ділянку

О В О Р У  О Р ЕН Д И  З Е М Л І

Відповідальппп

Лдмініс тратор І (снтру
надання адмінісі ративних
П О С . І М '

Начальник чправління
планування та архітектури

Отримання інформації з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме 
майно
Підготовка проекту рішення міської 
ради про поновлення договору 
оренди землі або мотивованої 
відмови в його поновленні 
Підписання супровідного листа та 
пояснювальної записки до проекту 
рішення начальником унравлішія 
земельних ресурсів та землеустрою

проекту рішсиия 
департамсіггу

Погодження 
директором
архітектури та містобудування

Головний 
управління 
ресурсів та 
департамент 
політики

та

снсціаліст
земельних

землеустрою.
фінансової

сненіа̂ тіс■̂
земельних

землеустрою.

Головний 
уиравління 
ресурсів 
Міськрайонне управління у 
Чсркаськом) районі та м. 
Черкасах головного
управління Держі'еокадастру у
Черкаській області_  ____
Головний спеціаліст
уп равл і н н я земельних
ресурсів та землеустрою 
Головний снсніа.тіст
управління земельних
ресурсів та землеустрою

Начальник 
земельних 
зсмлсусі рою

управління 
ресурсів га

Термін
викопаїїня

(днів)

Директор дсиаргаменту |
архітектури та містобулуваиня І

7
(поза 

терміном 
розглял> 
справи)
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9.

10.

11.

12.

10.

14.

Погодження проекту ріїнення І Начальник відділу загально- 
відділом загально-правових нигань
Передача проекту рігнення до відділу 
з питань роботи ради

Розгляд проекту рішення у постійних 
комісіях
Затвердження проекту рішення 
сесією Черкаської міської ради

Передача прийнятого рішення 
департаменту архітектури 
містобудування___________________

до
та

Передача прийнятого рішення 
(витягу з рішення) адміністратору 
центру_________________________________

правових питань
Головний
управління

енеціа.зіст
земельних

ресурсів та землеустрою
Члени поетійних комісій

Сесія Черкаської міської ради

Головний спеціаліст відділу з 
питань роботи ради

Головний спеціаліст
департаменту архітектури та 
містобудування ___  _______

Загальна к іл ьк ість  днів

1. а в разі 
неможливості 

прийняття 
рішення у такий 

строк на 
першому 

засіданні Ч М Р  
після закінчена 

цього строку

ЗО, а В разі 
неможливості 

прийняття 
рішення у 

такий строк 
на першому 

засіданні 
ЧМ Р після 

і закінчення 
цього строку

Термін надання нослуї и може бути збільїнсно в разі не надання замовником всіх 
документів згідно переліку, зазначеного в інфор.маційній картці послуги.

Результат послуги

Порядок оскарження дій (бездіяльності) і 
прийнятих рішень, що здійснені при наданні 
адміністративної послуги

Рішення иро поновлення договору оренди 
землі або мотивовану відмова у його 
поновленні
Скарга на дії (бездіяльність) посадових 
осіб подаєтіїСя міському голові 
замовником послуги через відділ звернень 
(вул. Найди Вишневенького. 36. каб. 106). 
Оскарження лій (бездіяльності), рішень 
адміністративного органу, органу, який 
приймає рішення про надання послуги, 
здійснюєт ься в судовому порядку.

Директор департаменту 
архітектури та містобудування
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Департамент архітектури та містобудування 
Черкаської міської ради

В - А П - 0 8 - 2 0

назва юридичної установи, ГИ В громадянина або 
фізичної особи - підприємця)

місце про.ж'ивання, юридична адреса

ідей тиф ікаці йний код

телефон

Заява (лист-ііовідошіения)

Прошу П О Н О В И !  и дог овір оренди зсіУіельної ділянки площею
га, кадастровий номер_____________________________________________
за адресою:__________________________________________ ___________________

(вул., бул., проси., прову.і.. проїзд, узвіі)

терміном н а_____________ роки (-ів), яка була надана мені в оренду терміном на
________ роки (-ів) згідно з рішенням міської ради від ________ № ____________
ПІД

(назва о б ’єкту розт аш ованого на зе.уіельнііі ділянці)

Договір оренди землі ВІД ________________, реєстраційний №

« _____ » _______________ 20 р.
(підпис) П.І.Б.

ми
(в разі наявності)

Документи, що додаються до заяви, зазначені в описі додатків на звороті
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опис
документів, що додаються до заяви

№
(прі і і іи т с  ініціалм/н<піиі іам овника)

В І Д  «  » 20

№
п/п

3.

9,

Назва документу

Заява (лист-повідомлення).
2. Для ЮРИДИЧНИХ осіб:

- копії установчих документів, завірені назеленим чином.
Для фізичних осіб-підприемців:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, копії паспорта 
громадянина (1, 2 стор,, місце проживання) та довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера, завірені назелсни.м чнно.м.
Для громадян:
- копії паспорта громадянина (1,2 стор., місце проживання) та 
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, завірені 
належним чином.
Копія договору оренди землі, завірена назеленим чино.м

4. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (в 
разі наявності), а у випадку відсутності ~ замовляється .департамен том 
архітектури та містобудування

Графічні матеріали з показом розміщення земельної ділянки 
(викопіювання з плану міста з зазначенням «червоних ліній» або 
схема розміщення земельної ділянки в разі наявності, а у випадку 
відсутності -  викопіювання з плану міста з зазначенням «червоних 
ліній» замовляється департаментом архітектури та містобудування 
відповідно до наданих графічних матеріалів).
Висновок управління планування та архітектури щодо щодо 
наявності містобудівних обмежень (обтяжень) у використанні 
земельної ділянки в разі наявності.______________________________
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в 
разі наявності), а у випадку відсутності - інформація з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно отримується департаментом 
архітектури та містобудування) та копії документів, які засвідчують 
речові права на нерухоме майно, завірені на.'іе.ж'ин.уі чиио.м.___
Копія технічного паспорту (інвентарної справи) на існуючий об'єкт 
нерухомого майна, завірена на.зе.менії.и чиїїо.н.
Витягу з технічної локумеїггації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки на підставі ріпіення Черкаської міської ради віл 
13.05.2010 №  5-656 «Про затвердження показників грошової оцінки 
земель м. Черкаси» в разі наявності, а у випадку відсутності 
замовляється департаментом архітектури та містобудування.

Проект додаткової угоди щодо поновлення договору оренди землі на 
новий строк.__________________________________________________ ___ ____

Назва та місце знаходження служби 
відпд.відальиої за видачу документа

Управління державної реєстрації 
суб’єктів господарювання 

(м. Черкаси, вул. Благовісна. І 70)

(Міськрайоннс управління у 
Черкаському районі м. Черкасах 

Головного управління 
ііержгеокаластру у Черкаській області, 

м. Черкаси, вул, В'ячеслава 
Чорновола. 157 (подача звернень 

__________ вул. Благовісна, 170). ______

(Міськрайоннс управління у 
Черкаському районі м. Черкасах 

Головного управління 
Держгеокадастру у Черкаській області, 

м. Черкаси, вул. В ’ячеслава 
Чорновола, 157 (подача звернень вул. 

Благовісна. 170).

Кіл,
арк.

Документи прийняв;
(підпис)

м. Черкаси, вул. Блаїовісиа, 170 гел. .3.3-07-00
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