	
Взаємодія органу державної реєстрації прав  та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру
 
     1. Орган державної реєстрації прав надає органу,  що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про: 
     1) суб'єкта права власності на земельну ділянку: 
     для фізичних осіб  (громадян  України,  іноземців,  осіб  без громадянства):   прізвище,   ім'я,  по  батькові  (за  наявності); податковий номер (крім громадян України,  які через свої релігійні або  інші  переконання  відмовилися  від  прийняття реєстраційного номера  облікової  картки  платника   податку   (ідентифікаційного номера),  офіційно  повідомили  про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);  номер та серія  паспорта  громадянина  України  (для громадян України,  які через  свої  релігійні  або  інші  переконання   відмовилися   від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера),  офіційно повідомили про це відповідні органи  державної  влади  та мають відмітку в паспорті громадянина України);  реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа,  дата його видачі,  відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо); 
     для юридичної особи (резидента та нерезидента):  найменування юридичної особи; податковий номер; 
     для територіальної   громади:   відомості  про  територіальну громаду села,  селища,  міста, району у місті; найменування органу місцевого  самоврядування;   податковий  номер  органу  місцевого самоврядування; 
     для держави:  відомості  про  державу  Україна;  найменування органу  державної влади,  що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної влади; 
     2) суб'єкта речового права на земельну ділянку: 
     для фізичної особи (громадянина України,  іноземця, особи без громадянства):   прізвище,   ім'я,  по  батькові  (за  наявності); податковий номер (крім громадян України, які через свої  релігійні або  інші  переконання  відмовилися  від  прийняття реєстраційного номера облікової  картки   платника   податку   (ідентифікаційного номера),  офіційно  повідомили  про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);  номер та серія паспорта громадянина України  (для  громадян  України,   які через  свої  релігійні  або  інші   переконання   відмовилися  від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника  податку (ідентифікаційного номера),  офіційно повідомили про це відповідні органи  державної  влади  та мають відмітку в паспорті громадянина України);  реквізити документа,  що посвідчує таку особу (номер та серія  документа,  дата  його видачі,  відомості про суб'єкта,  що здійснив його видачу, тощо); 
     для юридичної особи (резидента та нерезидента):  найменування юридичної особи; податковий номер; 
     для органів  місцевого  самоврядування:  найменування  органу місцевого  самоврядування;  податковий  номер   органу   місцевого самоврядування; 
     для органів  державної  влади:  найменування органу державної влади; податковий номер органу державної влади; 
     3) державну реєстрацію права власності на  земельну  ділянку, права користування (сервітут) земельною ділянкою, права постійного користування,  права оренди (суборенди) земельної  ділянки;  права користування  земельною  ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій). 
     У  разі  надання  інформації  про  державну  реєстрацію права оренди   (суборенди)   земельної   ділянки   зазначається  цільове призначення  такої  земельної  ділянки;       4) дату державної реєстрації,  реєстраційний номер  земельної ділянки  у  Державному  реєстрі  речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про  її  кадастровий  номер  та  орган,  що здійснив державну реєстрацію. 
     2. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації прав інформацію про: 
     державну реєстрацію   земельної   ділянки   (дату   державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію); 
     кадастровий номер,   площу,   місце   розташування  земельної ділянки; 
     кадастровий план   зареєстрованої   земельної    ділянки    в електронній (цифровій) формі. 
     Орган, що  здійснює  ведення  Державного земельного кадастру, надає органу  державної  реєстрації  право  доступу  до  перегляду кадастрових  карт (планів) у порядку ( 118-2012-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України. 
     Інформація, одержана  від   органу,   що   здійснює   ведення Державного  земельного кадастру,  вноситься державним реєстратором під час здійснення державної реєстрації прав на відповідний об'єкт до  розділу  Державного  реєстру прав,  який містить відомості про нерухоме майно. 
     3.  Порядок  надання  інформації ( 118-2012-п ), визначеної у частинах  першій  та  другій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
     4.  Державний  кадастровий реєстратор, який здійснив державну реєстрацію   земельної   ділянки,   після  прийняття  рішення  про затвердження  документації  із  землеустрою  та  надання земельної ділянки  у  власність  за  заявою  особи, яка має право на подання заяви  про  державну  реєстрацію  прав  та  їх обтяжень щодо такої земельної  ділянки, в день надходження такої заяви подає до органу державної  реєстрації  прав  відповідну заяву в електронній формі, наявні  оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації  прав  та  їх  обтяжень,  або  наявні  електронні копії 
оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх  обтяжень,  виготовлені  шляхом  сканування  таких документів у паперовій формі. 
     За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх  обтяжень,  поданої  державним  кадастровим реєстратором, орган державної   реєстрації   прав   надсилає  державному  кадастровому реєстратору  документи,  оформлені  за  результатом розгляду такої заяви,  та  у  випадку,  встановленому  статтею  18  цього Закону, свідоцтво  про  право  власності  на  нерухоме майно для їх видачі заявнику.
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