
Додаток  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги внесення відомостей (змін до них) 

до Державного земельного кадастру про 

межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту, 

з видачею витягу 

 

Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  

територіального органу)  

________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /  

________________________________________  

найменування юридичної особи)  

________________________________________  

(податковий номер / серія та номер паспорта  

фізичної особи,  

________________________________________  

яка через свої релігійні переконання  

________________________________________  

відмовилася від прийняття номера)  

________________________________________  

(реквізити документа, що посвідчує особу,  

________________________________________  

яка звернулася із заявою  

________________________________________  

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

________________________________________  

документа, що посвідчує повноваження діяти  

від імені особи)  

________________________________________  

(місце проживання фізичної особи /  

________________________________________  

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________  

(контактний телефон) 

ЗАЯВА  

про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту 

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести до 

Державного земельного кадастру відомості про межі частини земельної ділянки з 

кадастровим номером ___________________________________________, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту. 

До заяви додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

 електронний документ; 



 документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із 

зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне 

речове право; 

 інші документи в кількості   шт. 

Інформацію про результати розгляду заяви надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ___________________________ 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім'я та по батькові 

Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги виправлення технічної помилки у 

відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює 

його ведення, з видачею витягу 
 

Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  

територіального органу)  

________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /  

________________________________________  

найменування юридичної особи)  

________________________________________  

(податковий номер / серія та номер паспорта  

фізичної особи,  

________________________________________  

яка через свої релігійні переконання  

________________________________________  

відмовилася від прийняття номера)  

________________________________________  

(реквізити документа, що посвідчує особу,  

________________________________________  

яка звернулася із заявою  

________________________________________  

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

________________________________________  

документа, що посвідчує повноваження діяти  

від імені особи)  

________________________________________  

(місце проживання фізичної особи /  

________________________________________  

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________  

(контактний телефон) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виявлення технічної помилки фізичною або 

юридичною особою 

№ _____________ м. ____________________ 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про 

виявлення технічної помилки, а саме 

__________________________________________________________________________, у:  
(суть виявленої помилки) 

 витязі з Державного земельного кадастру про 

____________________________________________________________________________  
(об'єкт Державного з земельного кадастру) 

з (реєстраційний номер ______), виданому "___" ____________ 20__ році; 

 довідці з Державного земельного кадастру (реєстраційний номер _____), виданій 

"___" ____________ 20__ році; 



 викопіюванні з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації 

Державного земельного кадастру (реєстраційний номер ______), виданому "___" 

____________ 20__ році. 

До заяви додаються: 

 документ, що містить технічні помилки; 

 документ, що підтверджує факт існування технічної помилки: 

_________________________________________________________________; 

 документ, що підтверджує правильну редакцію зазначення відповідних відомостей. 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім'я та по батькові 

Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

довідки про наявність та розмір 

земельної  

частки (паю) 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 
Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення 

Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну ділянку 

новому власнику земельної ділянки 

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 



 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 

кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

  

 



 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

довідки про наявність у 

Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки в 

межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її 

цільового призначення 

(використання) 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 
Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення 

Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

  землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці 



 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну ділянку 

новому власнику земельної ділянки 

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 
 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   



Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 

кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

  

 

 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

МП 



Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного 

про земельну ділянку 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку 

ведення Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 



 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 

кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

  

 



 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного 

про земельну ділянку 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 
Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення 

Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 



 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 

кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

  

 



 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

МП 



Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного 

кадастру про обмеження у 

використанні земель 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку 

ведення Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 



 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 

кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

  



 

 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

довідки, що містить узагальнену 

інформацію про землі (території) 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку 

ведення Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 



 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 

кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

  



 

 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної 

основи Державного земельного 

кадастру, кадастрової карти 

(плану) 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку 

ведення Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну 



ділянку новому власнику земельної ділянки 

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного   



кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

 

 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

МП 



 

Додаток  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, 

встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами, з видачею витягу 

Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  

територіального органу)  

________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /  

________________________________________  

найменування юридичної особи)  

________________________________________  

(податковий номер / серія та номер паспорта  

фізичної особи,  

________________________________________  

яка через свої релігійні переконання  

________________________________________  

відмовилася від прийняття номера)  

________________________________________  

(реквізити документа, що посвідчує особу,  

________________________________________  

яка звернулася із заявою  

________________________________________  

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

________________________________________  

документа, що посвідчує повноваження діяти  

від імені особи)  

________________________________________  

(місце проживання фізичної особи /  

________________________________________  

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________  

(контактний телефон) 

ЗАЯВА  

про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами 

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести до 

Державного земельного кадастру відомості про обмеження у використанні земель, 

встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, 

щодо: 



 земель в межах державного кордону України; 

 земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці. 

Відомості про об'єкт Державного земельного кадастру 

Місце 

розташування 

  

Інші відомості   

До заяви додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

 електронний документ; 

 рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування; 

 інші документи в кількості   шт. 

Інформацію про результати розгляду заяви надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ___________________________________ 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім'я та по батькові 

Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 

 

Додаток 

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги внесення відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку 

Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  

територіального органу)  

________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /  

________________________________________  

найменування юридичної особи)  

________________________________________  

(податковий номер / серія та номер паспорта  

фізичної особи,  

________________________________________  

яка через свої релігійні переконання  

________________________________________  

відмовилася від прийняття номера)  

________________________________________  

(реквізити документа, що посвідчує особу,  

________________________________________  

яка звернулася із заявою  

________________________________________  

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

________________________________________  

документа, що посвідчує повноваження діяти  

від імені особи)  

________________________________________  

(місце проживання фізичної особи /  

________________________________________  

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________  

(контактний телефон) 

ЗАЯВА  

про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести 

відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про: 

об'єкт Державного земельного кадастру, 

щодо якого вносяться відомості: 

 

 землі в межах державного кордону 

України;  

 землі в межах території 

адміністративно-територіальної 

одиниці; 

 обмеження у використанні земель;  

 земельну ділянку 



Місце розташування земельної ділянки:   

Інші відомості:   

Кадастровий номер земельної ділянки (за 

наявності): 

  

Дані про інший об'єкт Державного 

земельного кадастру, щодо якого вносяться 

відомості: 

  

До заяви додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

 документація із оцінки земель; 

 електронний документ; 

 рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування; 

 договір; 

 рішення суду; 

 документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із 

зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне 

речове право; 

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:  

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу:_________________________________  

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім'я та по батькові 

Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 



Додаток  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги державна реєстрація земельної 

ділянки з видачею витягу 

Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  

територіального органу)  

________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /  

________________________________________  

найменування юридичної особи)  

________________________________________  

(податковий номер / серія та номер паспорта  

фізичної особи,  

________________________________________  

яка через свої релігійні переконання  

________________________________________  

відмовилася від прийняття номера)  

________________________________________  

(реквізити документа, що посвідчує особу,  

________________________________________  

яка звернулася із заявою  

________________________________________  

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

________________________________________  

документа, що посвідчує повноваження діяти  

від імені особи)  

________________________________________  

(місце проживання фізичної особи /  

________________________________________  

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________  

(контактний телефон) 

ЗАЯВА  

про державну реєстрацію земельної ділянки 

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний земельний 

кадастр" прошу зареєструвати земельну ділянку площею _________ гектарів, яка 

розташована за адресою: 

__________________________________________________________________________ 

Додаткові відомості _________________________________________________________ 

До заяви додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

 електронний документ; 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 



     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім'я та по батькові 

Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги державна реєстрація обмежень у 

використанні земель з видачею витягу 

Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  

територіального органу)  

________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /  

________________________________________  

найменування юридичної особи)  

________________________________________  

(податковий номер / серія та номер паспорта  

фізичної особи,  

________________________________________  

яка через свої релігійні переконання  

________________________________________  

відмовилася від прийняття номера)  

________________________________________  

(реквізити документа, що посвідчує особу,  

________________________________________  

яка звернулася із заявою  

________________________________________  

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

________________________________________  

документа, що посвідчує повноваження діяти  

від імені особи)  

________________________________________  

(місце проживання фізичної особи /  

________________________________________  

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________  

(контактний телефон) 

ЗАЯВА  

про державну реєстрацію обмеження у використанні земель 

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення 

Державного земельного кадастру прошу зареєструвати в Державному земельному 

кадастрі обмеження у використанні земель, що стосується використання: 

 земель в межах державного кордону України; 

 земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці; 

 земельної ділянки. 

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого встановлюється 

обмеження, що підлягає державній реєстрації 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за 

наявності) 

  

Дані про інший об'єкт Державного   



земельного кадастру, щодо якого 

встановлюється обмеження 

До заяви додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

 договір; 

 рішення суду; 

 електронний документ; 

рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування; 

Інформацію про результати розгляду заяви надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ___________________ 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім'я та по батькові 

Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з 

виправлення технічної помилки у 

відомостях Державного земельного 

кадастру, яка була допущена не з 

вини органу, що здійснює його 

ведення 

________________________________________  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

________________________________________  
особи / найменування юридичної особи)  

________________________________________  
(місце проживання фізичної  

________________________________________  
особи / місцезнаходження юридичної особи) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про необхідність виправлення технічних помилок у 

документах, що стали підставою для внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру, у яких фізичною або 

юридичною особою виявлено помилку 

№ _____________ м. ____________________ 

Державним кадастровим реєстратором 
________________________________________

_  
(Держгеокадастр або найменування 

_____________________________________________________________________________

_  
його територіального органу) 

розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною 

особою від "___" ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ 

разом з доданими до нього документами та встановлено, що відомості Державного 

земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали 

підставою для їх внесення, але у 

___________________________________________________________________________  
(назва документів, які стали підставою для внесення відомостей  

___________________________________________________________________________  
Державного земельного кадастру) 

виявлено технічну помилку, а саме 

___________________________________________________________________________  
(суть виявлених помилок)  

________________________________________________________________________________ ______ 
Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про 

необхідність виправлення зазначених технічних помилок у документах, що стали 

підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру. 

Державний кадастровий реєстратор 
____________  

(підпис) 
_______________________ 

(ініціали та прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 
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Додаток 2  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги з виправлення технічної помилки у 

відомостях Державного земельного кадастру, яка 

була допущена не з вини органу, що здійснює 

його ведення 

 

Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  
територіального органу)  

________________________________________  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /  

________________________________________  
найменування юридичної особи)  

________________________________________  
(податковий номер / серія та номер паспорта  

фізичної особи,  
________________________________________  

яка через свої релігійні переконання  

________________________________________  
відмовилася від прийняття номера)  

________________________________________  
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

________________________________________  
яка звернулася із заявою  

________________________________________  
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

________________________________________  
документа, що посвідчує повноваження діяти  

від імені особи)  
________________________________________  

(місце проживання фізичної особи /  
________________________________________  

місцезнаходження юридичної особи)  
________________________________________  

(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА  

про виправлення технічних помилок, допущених під час 

ведення Державного земельного кадастру 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити 

технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, а саме 

_________________________________________________________________________,  
(суть помилки) 

допущену та виправлену у документах, на підставі яких були внесені такі відомості з них, 

згідно з повідомленням Державного кадастрового реєстратора про: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran19#n19


необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або 

юридичною особою виявлено помилку; 

виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру 

органом, що здійснює його ведення. 

від "___" __________ 20__ р. з реєстраційним номером _____________________________. 

До заяви додаються: 

 документи / посвідчені копії документів, на підставі яких до Державного 

земельного кадастру були внесені відомості та які містять технічну помилку 

______________________________________; 

 документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для 

виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному 

кадастрі ___________________________________; 

 документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічних 

помилок у Державному земельному кадастрі. 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім'я та по батькові 

Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги з надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі копій документів, 

що створюються під час ведення Державного 

земельного кадастру 

 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення 

Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 



 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   



Дані про інший об’єкт Державного земельного 

кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

  

 

 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу 

надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

МП 

 



Додаток 2 

до  Інформаційної картки адміністративної 

послуги з надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з документа, 

що створюються під час ведення Державного 

земельного кадастру 

 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення 

Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 



 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного 

кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного   



кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

 

 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу 

надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

МП 



Додаток  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги з надання довідки про осіб, які отримали 

доступ до інформації про суб’єкта речового 

права у Державному земельному кадастрі 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення 

Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 



карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного 

кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 

кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

  

 



 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу 

надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

довідки з державної статистичної 

звітності з кількісного обліку 

земель про наявність земель та 

розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

 
                                         

 Начальнику Відділу у _______________ 

районі  Головного управління 

Держгеокадастру  

у ______________________області  

_________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

___________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

___________________________________  

(місце проживання фізичної  

___________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної 

особи) 

______________________контактний телефон 

 

 
 

ЗАЯВА 

Прошу Вас відповідно до статті 50 Закону України  «Про землеустрій» 

виготовити  довідку з державної статистичної звітності про наявність земель 

та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями для 

формування земельної ділянки загальною площею _________ га, яка 

знаходиться________________________________________________________

__________________________________________________________________.  
 

 

_______________________                                                                  _____________________ 

              Дата                                                                                                          Підпис 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Інформаційної картки адміністративної  

послуги з Погодження виконання робіт в         

охоронних зонах  геодезичних пунктів та/або робіт   

із знесення і перезакладки геодезичних пунктів  

___________________________________ 

(найменування органу, якому надається заява) 

Заявник _____________________________ 
             (найменування юридичної особи, 

____________________________ 
її місцезнаходження, найменування посади,     

           ______________________________ 
         прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон; 

        ______________________________ 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, 

         ______________________________ 
        місце проживання, телефон) 

 

 

ЗАЯВА  

Просимо (прошу) погодити виконання робіт в охоронній зоні 

геодезичного пункту та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичного 

пункту 

_________________________________________________________________ 
(робіт в охоронній зоні та/або робіт із знесення і перезакладки — підкреслити;  

назва, клас, місцезнаходження геодезичного пункту, детальний опис робіт, що планується здійснювати) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

  __________________       ____________             ________________ 
(найменування посади керівника)   (підпис)      (прізвище та ініціали) 

___  _____________ 20__ р. 

МП 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до Інформаційної картки адміністративної послуги 

з Погодження виконання робіт в охоронних зонах   

геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і  

перезакладки геодезичних пунктів  

___________________________________ 

(найменування органу, якому надається заява) 

Заявник _____________________________ 
             (найменування юридичної особи, 

____________________________ 
її місцезнаходження, найменування посади,     

           ______________________________ 
         прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон; 

        ______________________________ 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, 

         ______________________________ 
        місце проживання, телефон) 

 

 

ЗАЯВА  

Просимо (прошу) погодити виконання робіт в охоронній зоні 

геодезичного пункту та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичного 

пункту 

_________________________________________________________________ 
(робіт в охоронній зоні та/або робіт із знесення і перезакладки — підкреслити;  

назва, клас, місцезнаходження геодезичного пункту, детальний опис робіт, що планується здійснювати) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

____________________       ____________             ________________ 
(найменування посади керівника)   (підпис)      (прізвище та ініціали) 

___  _____________ 20__ р. 

МП 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Інформаційної картки 

адміністративної послуги з надання 

відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного 

кадастру про землі в межах 

території адміністративно-

територіальних одиниць 

 ___________________________________ 
(особа, уповноважена надавати відомості 

___________________________________ 
з Державного земельного кадастру) 

___________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /  

___________________________________ 
найменування юридичної особи)  

___________________________________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта  

___________________________________ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання  

___________________________________ 
відмовилася від прийняття номера)  

___________________________________ 
(реквізити документа, що посвідчує особу,  

___________________________________ 
яка звернулася із заявою 

___________________________________ 
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

___________________________________ 
документа, що посвідчує повноваження діяти 

___________________________________  
від імені особи)  

___________________________________ 
(місце проживання фізичної особи /  

__________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи)  

__________________________________ 
(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про надання відомостей з Державного земельного кадастру 

 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку 

ведення Державного земельного кадастру прошу надати: 

 

 витяг з Державного 

земельного кадастру  

 

про:  межі державного кордону України 

 землі в межах території адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні земель 

 земельну ділянку 

 видачу державного акта на право власності на земельну 

ділянку новому власнику земельної ділянки 



 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану); 

 копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; 

 витяг з документа Державного земельного кадастру; 

 довідку про наявність земельних ділянок; 

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання); 

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у 

Державному земельному кадастрі. 

 

Відомості 

про: 
 власника / користувача земельної 

ділянки або уповноважену ним 

особу; 

 спадкоємця/ правонаступника (для 

юридичних осіб); 

 особу, в інтересах якої встановлено 

обмеження, або уповноважену нею 

особу 

 орган державної влади / орган 

місцевого самоврядування; 

 розробника документації із 

землеустрою/суб’єкта оціночної 

діяльності відповідно до статті 6 

Закону України “Про оцінку 

земель”; 

 нотаріуса 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної  

особи / найменування юридичної особи 

 

Податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття номера 

  

Місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи 

  

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника 

(назва, номер та серія документа, дата його видачі), 

та документа, що посвідчує повноваження діяти від 

імені особи (для уповноваженої особи) 

  

Підстави для надання відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в отриманні інформації 

  

 

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються 

відомості: 

Дані про земельну ділянку   

Місце розташування земельної ділянки   

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)   

Дані про інший об’єкт Державного земельного 

кадастру, стосовно якого запитуються відомості 

  



 

 

До заяви/запиту додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 документ про оплату послуг за надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

 документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою особою заявника); 

 доручення власника (користувача) або 

набувача права на земельну ділянку на 

отримання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

 

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії 

прошу надати: 

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу: ________________________ 

 в іншій формі ________________________________________ 

 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

  

МП (за наявності)   Підпис особи, уповноваженої 

надавати відомості з Державного 

земельного кадастру 

Дата подання заяви     

 

МП 



Додаток  

до Інформаційної картки адміністративної 

послуги внесення відомостей (змін до них) 

до Державного земельного кадастру про 

землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць, з видачею витягу 

 

Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  

територіального органу)  

________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /  

________________________________________  

найменування юридичної особи)  

________________________________________  

(податковий номер / серія та номер паспорта  

фізичної особи,  

________________________________________  

яка через свої релігійні переконання  

________________________________________  

відмовилася від прийняття номера)  

________________________________________  

(реквізити документа, що посвідчує особу,  

________________________________________  

яка звернулася із заявою  

________________________________________  

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та 

________________________________________  

документа, що посвідчує повноваження діяти  

від імені особи)  

________________________________________  

(місце проживання фізичної особи /  

________________________________________  

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________  

(контактний телефон) 

ЗАЯВА  

про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести 

відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про: 

об'єкт Державного земельного кадастру, 

щодо якого вносяться відомості: 

 

 

 землі в межах державного кордону 

України;  

 землі в межах території 

адміністративно-територіальної 

одиниці; 

 обмеження у використанні земель;  



 земельну ділянку 

Місце розташування земельної ділянки:   

Інші відомості:   

Кадастровий номер земельної ділянки (за 

наявності): 

  

Дані про інший об'єкт Державного 

земельного кадастру, щодо якого вносяться 

відомості: 

  

До заяви додаються: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

 копія документа про присвоєння податкового номера; 

 документація із землеустрою; 

 документація із оцінки земель; 

 електронний документ; 

 рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування; 

 договір; 

 рішення суду; 

 документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із 

зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне 

речове право; 

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:  

 у паперовій формі 

 в електронній формі на адресу:_________________________________  

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім'я та по батькові 

Державного кадастрового 

реєстратора 

  

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


