
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов  

Кабінету Міністрів України”  
відповідно до Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 № 1423-IX  
 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Пояснення змін 

Перелік платних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами, згідно з додатком 2  

до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 

Додаток 2 

до постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 1 серпня 2011 р. № 835 

(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 783) 

 

ПЕРЕЛІК 

платних адміністративних послуг, що надаються 

Держгеокадастром та його територіальними  

органами 

Найменування послуги Нормативно-правовий акт, 

яким встановлено розмір 

плати за надання послуги 

1. Проведення обов’язкової, 

добровільної державної 

експертизи землевпорядної 

документації, а також 

вибіркової державної 

експертизи землевпорядної 

документації (у разі видачі 

негативного висновку) 

Закон України “Про 

державну експертизу 

землевпорядної 

документації” 

Додаток 2 

до постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 1 серпня 2011 р. № 835 

(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 783) 

 

ПЕРЕЛІК 

платних адміністративних послуг, що надаються 

Держгеокадастром та його територіальними органами 

Найменування послуги Нормативно-правовий акт, 

яким встановлено розмір 

плати за надання послуги 

Норму виключено 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Надання відомостей з Закон України “Про 

Підпункти 4, 16 та 19 

пункту 31 Закону 

України від «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

вдосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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2. Надання відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у формі: 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” та Закон 

України “Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) витягів з Державного 

земельного кадастру про: 

землі в межах 

адміністративно-

територіальних одиниць 

обмеження у використанні 

земель 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

земельну ділянку з:  

відомостями про речові 

права на земельну ділянку, їх 

обтяження, одержаними в 

порядку інформаційної 

взаємодії з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

Державного земельного 

кадастру у формі: 

Державний земельний 

кадастр” та Закон 

України “Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

 

 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) витягів з Державного 

земельного кадастру про: 

землі в межах 

адміністративно-

територіальних одиниць 

обмеження у використанні 

земель:  

у тому числі, з посиланням 

на документи, на підставі 

яких відомості про 

обмеження у використанні 

земель внесені до 

Державного земельного 

кадастру 

земельну ділянку з:  

відомостями про речові 

права на земельну ділянку, 

їх обтяження, одержаними в 

порядку інформаційної 

взаємодії з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно, у тому 

числі з:  

відомостями про ділянки 

надр, надані у 

користування відповідно 

до спеціальних дозволів на 

користування надрами та 

гірничих відводів, 

одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з 
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усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про 

речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 

січня 2013 р. 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………….. 

 

Держгеонадрами,  

посиланням на документи, 

на підставі яких відомості 

про обмеження у 

використанні земель 

внесені до Державного 

земельного кадастру 

усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про 

речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 

січня 2013 р., у тому числі 

з:  

відомостями про ділянки 

надр, надані у 

користування відповідно 

до спеціальних дозволів на 

користування надрами та 

гірничих відводів, 

одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з 

Держгеонадрами, 

посиланням на документи, 

на підставі яких відомості 

про обмеження у 

використанні земель 

внесені до Державного 

земельного кадастру 

………………………….. 
 

Перелік адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі , згідно з 

додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 

Додаток 3 Додаток 3 Пункт 52 Закону 



4 
 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 1 серпня 2011 р. № 835 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 783) 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, що 

надаються Держгеокадастром та його 

територіальними органами на 

безоплатній основі 

Найменування послуги Нормативно-правовий акт, 

відповідно до якого надається 

адміністративна послуга 

 

1. Видача відомостей з 

документації із землеустрою, 

що включена до Державного 

фонду документації із 

землеустрою 

Закон України “Про 

землеустрій” 

2. Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної 

ділянки 

Закон України “Про оцінку 

земель” 

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 

03.06.2020} 

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1141 від 

04.12.2019} 

5. Висновок щодо меж 

географічного місця, з яким 

пов’язані особливі 

властивості, певні якості та 

інші характеристики товару 

Закон України “Про охорону 

прав на зазначення 

походження товарів” 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 1 серпня 2011 р. № 835 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 783) 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, що 

надаються Держгеокадастром та його 

територіальними органами на 

безоплатній основі 

Найменування послуги Нормативно-правовий акт, 

відповідно до якого надається 

адміністративна послуга 

1. Видача відомостей з 

документації із землеустрою, 

що включена до Державного 

фонду документації із 

землеустрою 

Закон України “Про 

землеустрій” 

2. Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної 

ділянки 

Закон України “Про оцінку 

земель” 

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 

03.06.2020} 

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1141 від 

04.12.2019} 

5. Висновок щодо меж 

географічного місця, з яким 

пов’язані особливі 

властивості, певні якості та 

інші характеристики товару 

Закон України “Про охорону 

прав на зазначення 

походження товарів” 

України від «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

вдосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2019-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2020-%D0%BF#n61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2020-%D0%BF#n61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2019-%D0%BF#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2019-%D0%BF#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2019-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2020-%D0%BF#n61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2020-%D0%BF#n61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2019-%D0%BF#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2019-%D0%BF#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14


5 
 

6. Видача рішення про 

передачу у власність, надання 

у користування земельних 

ділянок 

сільськогосподарського 

призначення, що перебувають 

у державній власності 

Земельний кодекс України  

7. Видача висновку про 

погодження документації із 

землеустрою 

-“- 

8. Погодження виконання 

робіт із знесення або 

перезакладки геодезичних 

пунктів 

Закон України “Про 

топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність” 

 

 

 

6. Видача рішення про 

передачу у власність, надання 

у користування земельних 

ділянок 

сільськогосподарського 

призначення, що перебувають 

у державній власності 

Земельний кодекс України  

Норму виключено 

 

 

 

 

8. Погодження виконання 

робіт із знесення або 

перезакладки геодезичних 

пунктів 

Закон України “Про 

топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність” 

 

 

 
 

Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке 

значення: 

1) звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру або користування 

відповідними відомостями - такі заяви та повідомлення в 

електронній або паперовій формі: 

заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру; 

заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру; 

заява про державну реєстрацію земельної ділянки; 

заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на 

яку поширюються права суборенди, сервітуту; 

повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке 

значення: 

1) звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру - такі заяви та повідомлення 

в електронній формі: 
 

заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру; 

заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру; 

заява про державну реєстрацію земельної ділянки; 

заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на 

яку поширюються права суборенди, сервітуту; 

повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною 

або юридичною особою; 

Підпункти 9 та 12 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14
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або юридичною особою; 

заява про виправлення технічних помилок, допущених під 

час ведення Державного земельного кадастру; 

заява про внесення виправлених відомостей до Державного 

земельного кадастру; 

повідомлення про виявлення фізичною або юридичною 

особою помилки, допущеної у відомостях Державного 

земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та 

інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії; 

Норма відсутня 

 
заява про надання відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

заява про надання доступу до Державного земельного 

кадастру; 

заява про надання доступу до відомостей Державного 

земельного кадастру; 
………………………….. 

заява про виправлення технічних помилок, допущених під 

час ведення Державного земельного кадастру; 

заява про внесення виправлених відомостей до Державного 

земельного кадастру; 

повідомлення про виявлення фізичною або юридичною 

особою помилки, допущеної у відомостях Державного 

земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та 

інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії; 

звернення щодо користування відповідними 

відомостями - такі заяви в електронній або паперовій 

формі: 

заява про надання відомостей з Державного земельного 

кадастру; 

заява про надання доступу до Державного земельного 

кадастру; 

заява про надання доступу до відомостей Державного 

земельного кадастру; 
………………………….. 

6. До повноважень державних кадастрових реєстраторів 

Держгеокадастру та державних кадастрових реєстраторів 

його територіальних органів (у тому числі таких, що 

провадять свою діяльність на районному (міському) рівні, в 

мм. Києві та Севастополі) належать: 

1) внесення до Державного земельного кадастру: 

геодезичної, картографічної основи та відомостей про них 

(змін до них), індексних кадастрових карт (планів) відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць (змін до них), 

індексної кадастрової карти кадастрової зони за межами 

адміністративно-територіальних одиниць (змін до неї) та 

відомостей про кадастрове зонування земель в межах території 

України (змін до них); 

відомостей (змін до них) або надання відмови у їх внесенні 

про: 

- землі в межах державного кордону, території 

адміністративно-територіальних одиниць (Автономної 

6. До повноважень державних кадастрових реєстраторів 

Держгеокадастру та державних кадастрових реєстраторів 

його територіальних органів (у тому числі таких, що 

провадять свою діяльність на районному (міському) рівні, в 

мм. Києві та Севастополі) належать: 

1) внесення до Державного земельного кадастру: 

геодезичної, картографічної основи та відомостей про них 

(змін до них), індексних кадастрових карт (планів) 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць (змін до 

них), індексної кадастрової карти кадастрової зони за межами 

адміністративно-територіальних одиниць (змін до неї) та 

відомостей про кадастрове зонування земель в межах 

території України (змін до них); 

відомостей (змін до них) або надання відмови у їх внесенні 

про: 

- землі в межах державного кордону, території 

адміністративно-територіальних одиниць (Автономної 

Підпункт 5 та 6 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_5
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Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, районів, 

міст, селищ, сіл, районів у містах); 

 
………………………….. 

 

6) проведення перевірки відповідності поданих документів 

вимогам законодавства; 

 

 

 

 

 

7) узагальнення відомостей щодо кількості та якості земель 

в межах державного кордону, територій адміністративно-

територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, 

областей, мм. Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, 

районів у містах) за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру; 
 

………………………….. 

Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, районів, 

міст, селищ, сіл, районів у містах), території територіальних 

громад; 
………………………….. 

 

6) проведення перевірки відповідності поданих 

документів вимогам законів та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів, документації із 

землеустрою та містобудівної документації, зокрема 

стосовно містобудівної документації – перевірка щодо 

функціональних зон та обмежень у використанні земель; 

 

7) узагальнення відомостей щодо кількості та якості 

земель в межах державного кордону, територій 

адміністративно-територіальних одиниць (Автономної 

Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, 

районів, міст, селищ, сіл, районів у містах), територій 

територіальних громад за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру; 
………………………….. 

9-

1. До повноважень адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб 

виконавчих органів органів місцевого самоврядування 

належать: 

1) здійснення реєстрації заяв про надання відомостей з 

Державного земельного кадастру; 

 

 

2) проведення перевірки відповідності поданих документів 

вимогам законодавства; 

 

 

3) надання відомостей з Державного земельного кадастру 

про землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в 

межах району, міста республіканського (Автономної 

9-

1. До повноважень адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб 

виконавчих органів органів місцевого самоврядування 

належать: 

1) здійснення реєстрації звернень щодо внесення 

відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру та зверненнь щодо користування відповідними 

відомостями; 
2) проведення перевірки поданих звернень та документів 

до них вимогам законодавства щодо звернення належною 

особою та наявності повного пакету документів до 

звернення; 

3) надання відомостей з Державного земельного кадастру 

про землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в 

межах району, міста республіканського (Автономної 

Підпункт 5 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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Республіки Крим) чи обласного значення, та відмови у їх 

наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-

яку земельну ділянку в межах державного кордону; 

4) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті 

Держгеокадастру дати та номера реєстрації заяв про надання 

відомостей з Державного земельного кадастру, їх стислого 

змісту та інформації про результати розгляду. 

Республіки Крим) чи обласного значення, та відмови у їх 

наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-

яку земельну ділянку в межах державного кордону; 

4) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті 

Держгеокадастру дати та номера реєстрації  звернень щодо 

внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру та зверненнь щодо користування 

відповідними відомостями, їх стислого змісту та інформації 

про результати розгляду. 

15. Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є 

підставою для внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, подається Державному 

кадастровому реєстраторові, що здійснює внесення таких 

відомостей у паперовій або електронній формі відповідно до 

вимог Закону України “Про землеустрій” та у формі 

електронного документа відповідно до вимог Закону України 

“Про Державний земельний кадастр”. 

Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик 

електронного документа визначені у додатку 1. 

15. Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є 

підставою для внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, подається Державному 

кадастровому реєстраторові, що здійснює внесення таких 

відомостей у електронній формі відповідно до вимог Закону 

України “Про землеустрій” та у формі електронного 

документа відповідно до вимог Закону України “Про 

Державний земельний кадастр”. 

Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик 

електронного документа визначені у додатку 1. 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

22. До Державного земельного кадастру вносяться такі 

відомості про землі у межах державного кордону, як відомості 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних 

одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва 

та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та 

за їх межами (у частині, що характеризують такі землі з 

урахуванням їх місцезнаходження): 
………………………….. 

8) відомості про економічну та нормативну грошову оцінку 

земель у межах території адміністративно-територіальної 

одиниці: 
………………………….. 

Перелік відомостей про економічну оцінку земель, які 

вносяться до Державного земельного кадастру, 

визначається Мінекономіки; 

22. До Державного земельного кадастру вносяться такі 

відомості про землі у межах державного кордону, як відомості 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних 

одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва 

та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та 

за їх межами (у частині, що характеризують такі землі з 

урахуванням їх місцезнаходження): 
………………………….. 

8) відомості про нормативну грошову оцінку земель у 

межах території адміністративно-територіальної одиниці: 

 
………………………….. 

Норму виключено 

 
 

Підпункти 9 та 17 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#w1_3
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………………………….. ………………………….. 

Норма відсутня 221. До Державного земельного кадастру вносяться такі 

відомості про землі в межах території територіальної 

громади: 

1) найменування територіальної громади; 

2) опис меж території територіальної громади; 

графічне зображення меж території територіальної 

громади з координатами їх поворотних точок, текстовим 

описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок); 

кількість та координати межових знаків, якими в 

натурі (на місцевості) закріплено межі території 

територіальної громади (в цілому та окремих ділянок); 

в) площа земель у межах території територіальної 

громади; 

3) найменування суміжних територіальних громад; 

4) інформація про матеріали, на підставі яких 

встановлені (змінені) межі території територіальної 

громади: 

назва, дата та номер рішення про затвердження 

документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж територій територіальних громад, найменування 

органу, що його прийняв; 

електронні копії документів, на підставі яких 

встановлено (змінено) межі території територіальної 

громади. 
………………………….. 

Підпункт 7 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

23. До Державного земельного кадастру вносяться такі 

відомості про обмеження у використанні земель: 

1) назва та код, обліковий номер обмеження (в цілому і за 

окремими контурами) згідно з додатками 2 і 6 та пунктами 28 і 

301 цього Порядку; 

2) контури обмеження з координатами їх поворотних точок 

та довжиною; 

3) площа обмеження (в цілому і за окремими контурами); 

4) перелік заборонених видів діяльності та обов'язків щодо 

23. До Державного земельного кадастру вносяться такі 

відомості про обмеження у використанні земель: 

1) назва та код, обліковий номер обмеження (в цілому і за 

окремими контурами) згідно з додатками 2 і 6 та пунктами 28 

і 301 цього Порядку; 

2) контури обмеження з координатами їх поворотних точок 

та довжиною; 

3) площа обмеження (в цілому і за окремими контурами); 

4) перелік заборонених видів діяльності та обов'язків щодо 

Підпункт 15 пункту 

4 та підпункт 8 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

вдосконалення системи 

управління та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1324
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1324
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n234
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n2426
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n2426
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1324
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1324
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n234
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n2426
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вчинення певних дій з посиланням на нормативно-правові 

акти, згідно з якими встановлено обмеження, строк дії 

обмеження; 

5) опис режимоутворюючого об'єкта (за його наявності): 

найменування; 

контури меж режимоутворюючого об'єкта з координатами 

поворотних точок та довжиною; 

площа (в цілому і за окремими контурами); 

характеристики, що обумовлюють встановлення 

обмеження; 

6) інформація про документи, на підставі яких встановлено 

обмеження (назва, дата та номер рішення про затвердження 

документації із землеустрою, за якою встановлено обмеження, 

найменування органу, що його прийняв, дата, з якої діє 

обмеження), електронні копії таких документів. 

Норма відсутня 

вчинення певних дій з посиланням на нормативно-правові 

акти, згідно з якими встановлено обмеження, строк дії 

обмеження; 

5) опис режимоутворюючого об'єкта (за його наявності): 

найменування; 

контури меж режимоутворюючого об'єкта з координатами 

поворотних точок та довжиною; 

площа (в цілому і за окремими контурами); 

характеристики, що обумовлюють встановлення 

обмеження; 

6) інформація про документи, на підставі яких встановлено 

обмеження (назва, дата та номер рішення про затвердження 

документації із землеустрою, за якою встановлено обмеження, 

найменування органу, що його прийняв, дата, з якої діє 

обмеження), електронні копії таких документів. 

До внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про опис меж та обмеження у використанні 

земель з координатами поворотних точок таких меж щодо 

території пам’яток культурної спадщини, зон охорони, 

об’єктів культурної всесвітньої спадщини, буферних зон, 

історичних ареалів населених місць, охоронюваних 

археологічних територій, музею просто неба, 

меморіального музею-садиби,  історико-культурних 

заповідників та історико-культурних заповідних 

територій, до Державного земельного кадастру 

включаються такі відомості про зазначені обмеження у 

використанні земель: 

вид; 

зміст обмеження; 

опис режимоутворюючого об’єкта – контури, назви та 

характеристики, що обумовлюють встановлення 

обмежень; 

відстань від контуру режимоутворюючого об’єкта, на 

яку поширюється обмеження у використанні земель; 

інформація про документи, на підставі яких 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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встановлено обмеження у використанні земель. 

Технологічні та програмні засоби Державного 

земельного кадастру мають забезпечувати автоматизоване 

визначення меж обмежень у використанні земель в обсязі 

та у випадках, передбачених абзацом шістнадцятим цього 

пункту, шляхом визначення відстані від контуру 

режимоутворюючого об’єкта, без необхідності проведення 

робіт із землеустрою з визначення координат поворотних 

точок зазначених меж. 

45. Під час ведення Державного земельного кадастру 

можуть створюватися такі тематичні карти (плани): 
………………………….. 

9) карти (плани) економічної оцінки земель; 
………………………….. 

 

45. Під час ведення Державного земельного кадастру 

можуть створюватися такі тематичні карти (плани): 
………………………….. 

Норму виключено 
………………………….. 

 

Підпункти 9 та 17 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………….. 

541. Поземельна книга відкривається одноразово в 

електронному і паперовому вигляді (крім випадку 

відновлення втраченої Поземельної книги) та ведеться 

постійно і безперервно.  

У разі внесення відомостей (змін до них) про 

зареєстровану земельну ділянку такі відомості вносяться 

до Поземельної книги: 

в паперовому вигляді - Державним кадастровим 

реєстратором за місцем розташування земельної ділянки; 

в електронному вигляді – Державним кадастровим 

реєстратором, обраним за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру за 

принципом випадковості. 
………………………….. 

Підпункт 13 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

62. Державний кадастровий реєстратор письмово 

повідомляє протягом трьох робочих днів особу, на яку 

62. Державний кадастровий реєстратор письмово 

повідомляє протягом трьох робочих днів особу, на яку 

Підпункти 9 та 12 

пункту 31 розділу І 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#w1_4
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зареєстрована земельна ділянка, про скасування (поновлення) 

запису за формою згідно з додатком 10. 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………….. 

зареєстрована земельна ділянка, про скасування 

(поновлення) запису за формою згідно з додатком 10. 

Повідомлення про скасування (поновлення) запису 

засвідчується електронним підписом, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» Державного 

кадастрового реєстратора та надсилається в електронній 

формі засобами телекомунікаційного зв’язку на вказану у 

заяві про внесення відомостей (змін до них) електронну 

адресу або з використанням Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-

сторінки, що забезпечує формування та подання заяви 

(далі - Інтернет-сторінка). 
………………………….. 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

67. Внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру здійснюється виключно на підставі та 

відповідно до Закону України "Про Державний земельний 

кадастр" та цього Порядку. 

Забороняється вимагати для внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру надання документів 

та здійснення дій, прямо не передбачених Законом України 

"Про Державний земельний кадастр". 

Документи, які є підставою для внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру, мають 

відповідати таким вимогам: 

текст документів має бути написаний розбірливо; 

документи не мають містити підчищення або дописки, 

закреслені слова чи інші не обумовлені в них виправлення, 

орфографічні та арифметичні помилки, бути заповнені 

олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги 

однозначно тлумачити їх зміст; 

документи мають відповідати вимогам Закону України 

"Про Державний земельний кадастр" та цього Порядку. 

67. Внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру здійснюється виключно на підставі та 

відповідно до Закону України "Про Державний земельний 

кадастр" та цього Порядку. 

Забороняється вимагати для внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру надання документів 

та здійснення дій, прямо не передбачених Законом України 

"Про Державний земельний кадастр". 

Документи, які є підставою для внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру, мають 

відповідати таким вимогам: 

текст документів має бути написаний розбірливо; 

документи не мають містити підчищення або дописки, 

закреслені слова чи інші не обумовлені в них виправлення, 

орфографічні та арифметичні помилки, бути заповнені 

олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги 

однозначно тлумачити їх зміст; 

документи мають відповідати вимогам Закону України 

"Про Державний земельний кадастр" та цього Порядку. 

Підпункт 10 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n150
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n150
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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Документація із землеустрою, технічна документація з 

оцінки земель, що подаються у паперовій 

формі, засвідчується підписом та особистою печаткою 

сертифікованого інженера-землевпорядника, 

відповідального за якість робіт із землеустрою, в 

електронній формі - його кваліфікованим електронним 

підписом. 
……………………….. 

Документація із землеустрою, технічна документація з 

оцінки земель в електронній формі засвідчуються  
електронним підписом, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» сертифікованого інженера-

землевпорядника з використанням кваліфікованої 

електронної позначки часу. 

 
………………………….. 

69. Внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру здійснюється за заявою (у паперовій або 

електронній формі) згідно з додатком 12 розробника 

документації із землеустрою та оцінки земель від імені 

замовника, якщо інше не передбачено договором на 

виконання відповідних робіт (далі - заявник). 

Заява у паперовій формі разом з документацією із 

землеустрою або оцінки земель, електронним документом та 

іншими документами, зазначеними у пунктах 91-129, 135-137 

цього Порядку, подається заявником Державному 

кадастровому реєстраторові особисто або надсилається 

рекомендованим листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення, а заява в електронній формі 

- надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку через 

Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому 

числі через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, 

що забезпечує формування та подання заяви (далі - 

Інтернет-сторінка). 

Внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру здійснюється без подання заяви у 

випадках: 

отримання відомостей (змін до них) у порядку 

інформаційної взаємодії з кадастрами та інформаційними 

системами; 

отримання від органів державної влади та органів 

69. Внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру здійснюється за заявою згідно з 

додатком 12 розробника документації із землеустрою та 

оцінки земель від імені замовника, якщо інше не передбачено 

договором на виконання відповідних робіт (далі - заявник). 

 

Заява разом з документацією із землеустрою або оцінки 

земель, електронним документом та іншими документами, 

зазначеними у пунктах 91-129, 135-137 цього Порядку, а у 

визначених законодавством випадках виключно заява, 

подається заявником особисто або надсилається в 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку 

з використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» чи іншого 

альтернативного засобу ідентифікації особи з 

використанням Єдиного державного веб-порталу  

електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у 

формі Інтернет-сторінки. 

 

Внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру здійснюється без подання заяви у 

випадках: 

отримання відомостей (змін до них) у порядку 

інформаційної взаємодії з кадастрами та інформаційними 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87#w1_6
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місцевого самоврядування рішень про затвердження 

документації із землеустрою та оцінки земель; 

зазначених у пункті 119 цього Порядку. 

системами; 

отримання від органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування рішень про затвердження 

документації із землеустрою та оцінки земель; 

зазначених у пункті 119 цього Порядку. 

70. Державний кадастровий реєстратор у момент 

надходження до нього заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру разом з 

документами, зазначеними у пункті 69 цього Порядку, 

перевіряє: 

1) повноваження особи, що звернулася за внесенням 

відповідних відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру; 

 

 

2) наявність повного пакета документів, необхідних для 

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру; 

3) розташування об'єкта Державного земельного кадастру 

на території дії його повноважень; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) придатність електронного документа для проведення 

його перевірки за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Норма відсутня 

 

 

70. Державний кадастровий реєстратор у момент 

надходження до нього заяви про внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру разом з 

документами, зазначеними у пункті 69 цього Порядку, 

перевіряє: 

1) повноваження особи, що звернулася за внесенням 

відповідних відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру та наявність електронного підпису, що 

базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог 

Закону України «Про електронні довірчі послуги» чи іншого 

альтернативного засобу ідентифікації особи у зверненні; 

2) наявність повного пакета документів, необхідних для 

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру; 

3) розташування об'єкта Державного земельного кадастру 

на території дії його повноважень (крім випадків внесення 

до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, здійснення державної 

реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх 

використанні, ведення Поземельних книг, внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про 

земельну ділянку у разі її поділу чи об'єднання з іншою 

земельною ділянкою та відомостей про суборенду, 

сервітут, які поширюються на частини земельних 

ділянок); 

4) придатність електронного документа для проведення 

його перевірки за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

5) наявність засвідченого електронного підпису, що 

базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог 

Підпункти 5, 9, 10, 12, 

13, 14 та 15 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n622
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n622
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У разі звернення за внесенням відповідних відомостей 

(змін до них) неналежної особи (особи, яка не може бути 

заявником відповідно до цього Порядку), подання заявником 

не повного пакета документів та/або розташування об'єкта 

Державного земельного кадастру на території дії 

повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора, 

Державний кадастровий реєстратор відмовляє такій особі, 

заявникові у прийнятті заяви безпосередньо у момент її 

подання або у день надходження рекомендованим листом 

зазначених документів за формою згідно з додатком 13 із 

зазначенням рекомендацій щодо усунення причин, що є 

підставою для такої відмови, зокрема найменування та 

місцезнаходження органу, до повноважень якого належить 

внесення відомостей (змін до них) про об'єкт Державного 

земельного кадастру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі відповідності заяви разом з документами вимогам, 

зазначеним у цьому пункті, Державний кадастровий 

реєстратор приймає заяву до розгляду по суті та обліковує її 

відповідно до пункту 71 цього Порядку. 

Закону України «Про електронні довірчі послуги» 

сертифікованого інженера-землевпорядника з 

використанням кваліфікованої електронної позначки 

часу на документації із землеустрою, технічній 

документації з оцінки земель в електронній формі. 

У разі звернення за внесенням відповідних відомостей 

(змін до них) неналежної особи (особи, яка не може бути 

заявником відповідно до цього Порядку), подання заявником 

не повного пакета документів та/або розташування об'єкта 

Державного земельного кадастру на території дії 

повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора, у 

випадках встановлених підпунктом третім цього пункту 

Порядку, та/або не придатності електронного документа 

для проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру, та/або у разі відсутності на документації із 

землеустрою, технічній документації з оцінки земель в 

електронній формі засвідченого електронним підписом, що 

базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог 

Закону України «Про електронні довірчі послуги» 

сертифікованого інженера-землевпорядника з 

використанням кваліфікованої електронної позначки 

часу, Державний кадастровий реєстратор відмовляє такій 

особі, заявникові у прийнятті заяви безпосередньо у момент 

її подання або у день надходження засобами 

телекомунікаційного зв`язку зазначених документів за 

формою згідно з додатком 13 із зазначенням рекомендацій 

щодо усунення причин, що є підставою для такої відмови, 

зокрема найменування та місцезнаходження органу, до 

повноважень якого належить внесення відомостей (змін до 

них) про об'єкт Державного земельного кадастру (крім 

випадків, встановлених підпунктом третім цього пункту 

Порядку). 

У разі відповідності заяви разом з документами вимогам, 

зазначеним у цьому пункті, Державний кадастровий 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n200
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n200
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реєстратор приймає заяву до розгляду по суті та обліковує її 

відповідно до пункту 71 цього Порядку. 

71. Заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру обліковуються шляхом їх 

реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням 

їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та 

створенням їх електронних копій за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру. 

Заяви реєструються в день їх надходження в порядку 

черговості. 

Дата реєстрації заяви у Державному земельному кадастрі є 

датою їх прийняття. 

71. Заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру обліковуються шляхом їх 

реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням 

їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та 

створенням їх електронних форм за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру. 

Заяви реєструються в день їх надходження в порядку 

черговості. 

Дата реєстрації заяви у Державному земельному кадастрі є 

датою їх прийняття. 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

72. Під час прийняття заяв відповідно до пункту 70 цього 

Порядку до Державного земельного кадастру вносяться такі 

дані: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою: 

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи 

без громадянства) - прізвище, ім'я та по батькові (за 

наявності); податковий номер (крім фізичних осіб, 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) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, 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); реквізити документа, що посвідчує особу (номер та 

серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що 

його видав, тощо); 

 

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - 

72. Під час прийняття заяв відповідно до пункту 70 цього 

Порядку до Державного земельного кадастру вносяться такі 

дані: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою: 

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи 

без громадянства) - прізвище, ім'я та по батькові (за 

наявності); податковий номер (крім фізичних осіб, 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) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, 

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); реквізити документа, що посвідчує особу (номер 

та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, 

що його видав, контакти особи (адреса електронної пошти, 

контактний телефон), тощо); 

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n378
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n378
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найменування юридичної особи, податковий номер; 

 

 

для територіальної громади - відомості про територіальну 

громаду міста, селища, села, району у місті, найменування та 

податковий номер органу місцевого самоврядування; 

 

 

для органу державної влади - найменування та податковий 

номер органу державної влади; 

 

4) кадастровий номер (за наявності) та місце розташування 

земельної ділянки або дані про інший об'єкт Державного 

земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості згідно з 

відповідною заявою; 

5) стислий зміст заяви; 

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора, 

який прийняв заяву. 

найменування юридичної особи, податковий номер, 

контакти особи (адреса електронної пошти, контактний 

телефон); 

для територіальної громади - відомості про територіальну 

громаду міста, селища, села, району у місті, найменування та 

податковий номер органу місцевого самоврядування, 

контакти особи (адреса електронної пошти, контактний 

телефон); 
для органу державної влади - найменування та податковий 

номер органу державної влади, контакти особи (адреса 

електронної пошти, контактний телефон); 

4) кадастровий номер (за наявності) та місце розташування 

земельної ділянки або дані про інший об'єкт Державного 

земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості згідно 

з відповідною заявою; 

5) стислий зміст заяви; 

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора, 

який прийняв заяву. 

73. Державний кадастровий реєстратор у строк, що не 

перевищує 14 робочих днів з дня прийняття заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру: 

1) розглядає її разом з документами, зазначеними у пункті 

69 цього Порядку, та перевіряє: 

відповідність документів вимогам, зазначеним у пункті 67 

цього Порядку; 

електронний документ відповідно до пункту 74 цього 

Порядку; 

2) за результатами перевірки вносить відомості (зміни до 

них) до Державного земельного кадастру або приймає 

рішення про відмову у внесенні таких відомостей з підстав, 

зазначених у пунктах 91-137 цього Порядку, за формою 

згідно з додатком 14. 

Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного 

робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову у 

73. Державний кадастровий реєстратор у строк, що не 

перевищує 14 робочих днів з дня прийняття заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру: 

1) розглядає її разом з документами, зазначеними у пункті 

69 цього Порядку, та перевіряє: 

відповідність документів вимогам, зазначеним у пункті 67 

цього Порядку; 

електронний документ відповідно до пункту 74 цього 

Порядку; 

2) за результатами перевірки вносить відомості (зміни до 

них) до Державного земельного кадастру або приймає 

рішення про відмову у внесенні таких відомостей з підстав, 

зазначених у пунктах 91-137 цього Порядку, за формою 

згідно з додатком 14. 

Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного 

робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову у 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n364
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n407
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n498
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n216
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n364
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n407
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n498
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n216
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внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру видає або надсилає рекомендованим листом з 

описом вкладення заявникові таке рішення в паперовій 

формі (у разі подання заяви у паперовій формі) або в 

електронній формі (у разі подання заяви в електронній 

формі) через Єдиний державний веб-портал електронних 

послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну 

систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-

сторінки. 

 

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відмову 

у внесенні відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру, він пред'являє Державному 

кадастровому реєстраторові паспорт або інший документ, що 

посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої заявником 

особи - також документ, що підтверджує її повноваження 

діяти від імені заявника. Документ, що підтверджує 

повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути 

легалізований в установленому законодавством порядку. 
………………………….. 

внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру видає або надсилає заявникові таке рішення 

засвідчене власним електронним підписом, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» в електронній 

формі засобами телекомунікаційного зв’язку на вказану у 

заяві про внесення відомостей (змін до них) електронну 

адресу або  з використанням Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, 

представлену у формі Інтернет-сторінки. 

У разі коли заявник особисто отримує рішення про 

відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру, він пред'являє Державному 

кадастровому реєстраторові паспорт або інший документ, що 

посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої заявником 

особи - також документ, що підтверджує її повноваження 

діяти від імені заявника. Документ, що підтверджує 

повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути 

легалізований в установленому законодавством порядку. 
………………………….. 

741. У разі коли підставою для відмови у внесенні 

відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

є невідповідність поданих документів вимогам 

законодавства, Державний кадастровий реєстратор у рішенні 

про відмову зазначає відомості, що виявлені у поданих 

документах та свідчать про їх невідповідність вимогам 

законодавства з посиланням на нормативно-правовий акт та 

його положення, з якими виявлено невідповідність поданих 

документів. 

 

 

 

 
………………………….. 

741. У разі коли підставою для відмови у внесенні 

відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

є невідповідність поданих документів вимогам законів та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 

документації із землеустрою та містобудівної 

документації, Державний кадастровий реєстратор у рішенні 

про відмову зазначає відомості, що виявлені у поданих 

документах та свідчать про їх невідповідність вимогам 

законів та прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів, документації із землеустрою та 

містобудівної документації з посиланням на нормативно-

правовий акт та його положення, з якими виявлено 

невідповідність поданих документів. 
………………………….. 

Підпункт 5 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81#w1_8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81#w1_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81#w1_8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81#w1_9
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75. У разі відповідності поданих документів, зазначених у 

пункті 69 цього Порядку, вимогам, зазначеним у пункті 67 

цього Порядку, та електронного документа вимогам, 

зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний 

кадастровий реєстратор: 

1) за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру вносить електронний документ та 

відомості, які він містить, до Державного земельного 

кадастру; 

2) робить на титульному аркуші документації із 

землеустрою та оцінки земель, матеріалах документації із 

землеустрою та оцінки земель, що містять графічне 

зображення об’єктів Державного земельного кадастру, 

аркушах відомостей про координати поворотних точок їх 

меж, частин, обмежень, угідь у паперовій формі позначку 

про проведення перевірки електронного документа та 

внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру за формою згідно з додатком 15. 

У разі подання заявником документації із землеустрою 

та оцінки земель в електронній формі зазначена позначка 

не проставляється, а така документація підписується 

Державним кадастровим реєстратором із застосуванням 

засобів кваліфікованого електронного підпису; 

3) присвоює за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру земельній ділянці, що 

реєструється, кадастровий номер та у випадках, зазначених у 

пунктах 107-161 цього Порядку, відкриває Поземельну книгу 

(вносить відповідні записи до неї); 

4) виготовляє у випадках, зазначених у пунктах 162-199 

цього Порядку, витяг з Державного земельного кадастру для 

підтвердження внесення відповідних відомостей до 

Державного земельного кадастру; 

5) оприлюднює інформацію про внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру згідно з пунктами 209-211 

цього Порядку та відповідні відомості про об'єкти 

75. У разі відповідності поданих документів, зазначених у 

пункті 69 цього Порядку, вимогам, зазначеним у пункті 67 

цього Порядку, та електронного документа вимогам, 

зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний 

кадастровий реєстратор: 

1) за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру вносить електронний документ та 

відомості, які він містить, до Державного земельного 

кадастру; 

2) засвідчує електронним підписом, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» документацію із 

землеустрою, технічну документацію з оцінки земель, яка 

подана заявником в електронній формі;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) присвоює за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру земельній ділянці, що 

реєструється, кадастровий номер та у випадках, зазначених у 

пунктах 107-161 цього Порядку, відкриває Поземельну книгу 

(вносить відповідні записи до неї); 

4) виготовляє у випадках, зазначених у пунктах 162-199 

цього Порядку, витяг з Державного земельного кадастру для 

підтвердження внесення відповідних відомостей до 

Державного земельного кадастру; 

5) оприлюднює інформацію про внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру згідно з пунктами 209-211 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n364
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1324
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n579
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n759
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n2205
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n364
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n579
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n759
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n2205
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Державного земельного кадастру згідно з пунктами 162-199 

цього Порядку; 

6) повертає заявникові документацію із землеустрою та 

оцінки земель з проставленою позначкою про проведення 

перевірки електронного документа та внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру у разі 

подання такої документації у паперовій формі або в 

електронній формі - за власним кваліфікованим 

електронним підписом.  

Витяг з Державного земельного кадастру, який надається 

для підтвердження внесення до Державного земельного 

кадастру відповідних відомостей, є підставою для передачі 

відповідної документації на затвердження органу державної 

влади або органу місцевого самоврядування (у разі, коли 

згідно із законом така документація підлягає затвердженню 

даним органом). 

цього Порядку та відповідні відомості про об'єкти 

Державного земельного кадастру згідно з пунктами 162-199 

цього Порядку; 

Норму виключено 

 

 

 

 

 

 

Витяг з Державного земельного кадастру, який надається 

для підтвердження внесення до Державного земельного 

кадастру відповідних відомостей, є підставою для передачі 

відповідної документації на затвердження органу державної 

влади або органу місцевого самоврядування (у разі, коли 

згідно із законом така документація підлягає затвердженню 

даним органом). 

76. Органи державної влади (крім Верховної Ради України) 

та органи місцевого самоврядування у строк не пізніше п'яти 

робочих днів після прийняття рішень про затвердження 

документації із землеустрою та оцінки земель, яка є 

підставою для внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, подають або надсилають в 

електронній формі за кваліфікованим електронним підписом 

відповідної посадової особи Держгеокадастру або його 

територіальному органові відповідно до компетенції 
засвідчені копії таких рішень разом із супровідними листами 

для внесення відповідних відомостей до Державного 

земельного кадастру. 

Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих 

днів з моменту отримання засвідчених копій рішень органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування 

вносить до Державного земельного кадастру відповідні 

відомості. 

76. Органи державної влади (крім Верховної Ради 

України) та органи місцевого самоврядування у строк не 

пізніше п'яти робочих днів після прийняття рішень про 

затвердження документації із землеустрою та оцінки земель, 

яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, надсилають в електронній 

формі за кваліфікованим електронним підписом відповідної 

посадової особи до органу, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру засвідчені копії таких 

рішень разом із супровідними листами для внесення 

відповідних відомостей до Державного земельного кадастру. 

 

Державний кадастровий реєстратор протягом двох 

робочих днів з моменту отримання засвідчених копій рішень 

органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування вносить до Державного земельного кадастру 

відповідні відомості. 

Підпункт 9 та 17 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

77. У разі невідповідності електронного документа 77. У разі невідповідності електронного документа Підпункт 9 пункту 31 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n759
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n759
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вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний 

кадастровий реєстратор: 

1) складає за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру протокол проведення 

перевірки електронного документа за формою згідно з 

додатком 16; 

2) повертає заявникові документацію із землеустрою та 

оцінки земель без позначки, зазначеної у пункті 75 цього 

Порядку, разом з електронним документом, протоколом 

його перевірки та іншими документами для виправлення 

зазначених у протоколі проведення перевірки електронного 

документа помилок та подання документів разом з цим 

протоколом для проведення повторної перевірки. 

вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний 

кадастровий реєстратор: 

1) складає за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру протокол проведення 

перевірки електронного документа за формою згідно з 

додатком 16; 

2) надсилає заявникові засвідчений власним  
електронним підписом, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» протокол проведення 

перевірки електронного документа в електронній формі 

засобами телекомунікаційного зв’язку на вказану у заяві 

про внесення відомостей (змін до них) електронну адресу 

або з використанням Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у 

формі Інтернет-сторінки разом з електронним документом 

та іншими документами для виправлення зазначених у 

протоколі проведення перевірки електронного документа 

помилок та подання документів разом з цим протоколом для 

проведення повторної перевірки. 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

78. У протоколі проведення перевірки електронного 

документа зазначаються: 

1) дата та номер протоколу; 
………………………….. 

Протокол проведення перевірки підписується Державним 

кадастровим реєстратором та засвідчується його 

печаткою. 
………………………….. 

 

78. У протоколі проведення перевірки електронного 

документа зазначаються: 

1) дата та номер протоколу; 
………………………….. 

Протокол проведення перевірки засвідчується  
електронним підписом, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» Державного кадастрового 

реєстратора. 
………………………….. 

 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

80. Заява про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру може бути відкликана 

заявником до прийняття Державним кадастровим 

реєстратором рішення про внесення відомостей (змін до них) 

80. Заява про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру може бути відкликана 

заявником до прийняття Державним кадастровим 

реєстратором рішення про внесення відомостей (змін до них) 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n407
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n255
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n411
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n407
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n255
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до Державного земельного кадастру шляхом подання йому в 

порядку, визначеному абзацом другим пункту 69 цього 

Порядку, заяви (у паперовій або електронній формі) про 

відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру за формою згідно з 

додатком 17, до якої додається копія заяви, що відкликається. 
………………………….. 

до Державного земельного кадастру шляхом подання йому в 

порядку, визначеному абзацом другим пункту 69 цього 

Порядку, заяви (у електронній формі)  про відкликання заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру за формою згідно з додатком 17, до якої 

додається копія заяви, що відкликається. 
………………………….. 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

84. Державний кадастровий реєстратор приймає рішення 

про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру в разі, коли: 

1) із заявою про відкликання заяви про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

звернулася неналежна особа; 

2) за результатами розгляду заяви про внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру Державним 

кадастровим реєстратором вже прийнято рішення про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру або про відмову у внесенні таких відомостей; 

3) заява про відкликання заяви про внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру подана до 

Державного кадастрового реєстратора, який не має 

відповідних повноважень; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) у Державному земельному кадастрі відсутні відомості 

про реєстрацію заяви про внесення відомостей (змін до них) 

84. Державний кадастровий реєстратор приймає рішення 

про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру в разі, коли: 

1) із заявою про відкликання заяви про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

звернулася неналежна особа; 

2) за результатами розгляду заяви про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

Державним кадастровим реєстратором вже прийнято 

рішення про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру або про відмову у внесенні 

таких відомостей; 

3) заява про відкликання заяви про внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру подана до 

Державного кадастрового реєстратора, який не має 

відповідних повноважень (крім випадків внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, здійснення державної 

реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх 

використанні, ведення Поземельних книг, внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про 

земельну ділянку у разі її поділу чи об'єднання з іншою 

земельною ділянкою та відомостей про суборенду, 

сервітут, які поширюються на частини земельних 

ділянок); 

4) у Державному земельному кадастрі відсутні відомості 

про реєстрацію заяви про внесення відомостей (змін до них) 

Підпункти 5, 12, 13, 14 

та 15 пункту 31 розділу 

І Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n272
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до Державного земельного кадастру, за відкликанням якої 

звернувся заявник. 

до Державного земельного кадастру, за відкликанням якої 

звернувся заявник. 

85. Державний кадастровий реєстратор не пізніше 

наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про 

залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її 

відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про 

відкликання видає або надсилає рекомендованим листом з 

описом вкладення заявникові таке рішення (у разі подання 

заяви у паперовій формі) або електронній формі (у разі 

подання заяви в електронній формі) через Єдиний 

державний веб-портал електронних послуг, у тому числі 

через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки. 
   
 

У разі прийняття Державним кадастровим 

реєстратором рішення про залишення заяви про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням він 

видає або надсилає рекомендованим листом з описом 

вкладення заявникові також документи, зазначені у 

пункті 69 цього Порядку, подані для внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру. 

У разі коли заявник особисто отримує рішення про 

залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її 

відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про 

відкликання зазначеної заяви, заявник пред'являє Державному 

кадастровому реєстраторові паспорт або інший документ, що 

посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої заявником 

особи - також документ, що підтверджує її повноваження 

діяти від імені заявника. Документ, що підтверджує 

повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути 

легалізований в установленому законодавством порядку. 

85. Державний кадастровий реєстратор не пізніше 

наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про 

залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її 

відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про 

відкликання видає або надсилає заявникові таке рішення 

засвідчене власним електронним підписом, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» в електронній 

формі засобами телекомунікаційного зв’язку на вказану у 

заяві про внесення відомостей (змін до них) електронну 

адресу або з використанням Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, 

представлену у формі Інтернет-сторінки. 

Норму виключено 

 

 

 

 

 

 

 

У разі коли заявник особисто отримує рішення про 

залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її 

відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про 

відкликання зазначеної заяви, заявник пред'являє 

Державному кадастровому реєстраторові паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу, а у разі звернення 

уповноваженої заявником особи - також документ, що 

підтверджує її повноваження діяти від імені заявника. 

Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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………………………….. 

іноземної особи, повинен бути легалізований в 

установленому законодавством порядку. 
………………………….. 

87. Заявникові безоплатно надається витяг з Державного 

земельного кадастру для підтвердження внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей, в тому числі 

виправлення виявлених помилок відповідно до пункту 

144 цього Порядку, про: 
………………………….. 

5) межі адміністративно-територіальних одиниць; 

 
………………………….. 

7) економічну оцінку земель; 
………………………….. 

87. Заявникові безоплатно надається витяг з Державного 

земельного кадастру для підтвердження внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей, в тому числі 

виправлення виявлених помилок відповідно до пункту 

144 цього Порядку, про: 
………………………….. 

5) межі адміністративно-територіальних одиниць, межі 

територій територіальних громад; 
………………………….. 

Норму виключено 
………………………….. 

Підпункти 7, 9 та 17 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Внесення відомостей (змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних одиниць 

 

 

96. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць Державному 

кадастровому реєстраторові подаються: 

 

1) заява про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, крім випадків, зазначених у 

пункті 69 цього Порядку; 

2) документація із землеустрою та оцінки земель, 

документи, які згідно з пунктом 97 цього Порядку є 

підставою для внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру; 

3) електронний документ. 

Внесення відомостей (змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних одиниць, про 

землі в межах територій територіальних громад 

 

96. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць, про землі в межах 

територій територіальних громад Державному 

кадастровому реєстраторові подаються: 

1) заява про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, крім випадків, зазначених 

у пункті 69 цього Порядку; 

2) документація із землеустрою та оцінки земель, 

документи, які згідно з пунктом 97 цього Порядку є 

підставою для внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру; 

3) електронний документ. 

Підпункт 7 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

97. До Державного земельного кадастру вносяться відомості 

(зміни до них) про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць, зазначені у пункті 22 цього Порядку, 

на підставі: 

97. До Державного земельного кадастру вносяться 

відомості (зміни до них) про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць, зазначені у пункті 

22 цього Порядку, на підставі: 

Абзац третій частини 

четвертої статті 

21 Закону України 

«Про Державний 

земельний кадастр»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#n704
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#n704
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_58
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#n704
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#n704
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_58
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n372
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………………………….. 

6) щодо угідь адміністративно-територіальної одиниці: 

Норма відсутня 

 

 
 

проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-

економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

(щодо земель сільськогосподарського призначення); 

проектів землеустрою щодо впорядкування існуючих 

землеволодінь і землекористувань (щодо земель інших 

категорій); 

Норма відсутня 

 

 

Норма відсутня 

 

матеріалів інвентаризації земель; 

 

     Норма відсутня 

Норма відсутня 

 

 

7) щодо економічної оцінки земель в межах території 

адміністративно-територіальної одиниці - технічної 

документації з такої оцінки; 
………………………….. 

………………………….. 

6) щодо угідь адміністративно-територіальної одиниці: 

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць; 

проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-

економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

(щодо земель сільськогосподарського призначення); 

проектів землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв); 

 

проектів землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій; 

проектів землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів; 

технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель; 

робочих проектів землеустрою;  

затверджених комплексних планів просторового 

розвитку території територіальних громад, генеральних 

планів населених пунктів, детальних планів території; 

Норму виключено 

 

 
………………………….. 

Підпункти 9 та 17 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Норма відсутня 972. До Державного земельного кадастру вносяться 

відомості (зміни до них) про землі в межах територій 

територіальних громад, зазначені у пункті 221 цього 

Порядку, на підставі: 

1) щодо найменування територіальної громади та 

найменування суміжних територіальних громад: 

відповідного рішення органу місцевого 

самоврядування; 

2) щодо меж територіальної громади, площі земель у 

Підпункти  7 та 9 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B4#w1_15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B4#w1_16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B4#w1_15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B4#w1_16
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межах території територіальної громади: 

проектів землеустрою щодо встановлення меж 

територій територіальних громад; 

3) щодо інформації про акти, на підставі яких 

встановлені та змінені межі територіальної громади, - 

відповідного рішення органу місцевого самоврядування. 

земельних відносин» 

 

98. Підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних одиниць є: 

 

1) подання документів, передбачених пунктом 96 цього 

Порядку, не в повному обсязі; 

2) невідповідність поданих документів вимогам, 

передбаченим пунктом 70 цього Порядку. 

98. Підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних одиниць, про 

землі в межах територій територіальних громад є: 
 

1) подання документів, передбачених пунктом 96 цього 

Порядку, не в повному обсязі; 

2) невідповідність поданих документів вимогам, 

передбаченим пунктом 70 цього Порядку. 

Підпункт  7  пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

99. Відомості про землі в межах адміністративно-

територіальної одиниці щодо обмежень у використанні земель 

та режимоутворюючих об'єктів вносяться до Державного 

земельного кадастру відповідно до пунктів 101-106 цього 

Порядку. 

 

99. Відомості про землі в межах адміністративно-

територіальної одиниці, про землі в межах території 

територіальної громади щодо обмежень у використанні 

земель та режимоутворюючих об'єктів вносяться до 

Державного земельного кадастру відповідно до пунктів 101-

106 цього Порядку. 

 

Підпункт  7  пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

100. Державний кадастровий реєстратор протягом п'яти 

робочих днів з моменту внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей, зазначених у пункті 22 цього Порядку, 

за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру узагальнює такі відомості та вносить їх 

до Державного земельного кадастру. 
………………………….. 

100. Державний кадастровий реєстратор протягом п'яти 

робочих днів з моменту внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей, зазначених у пунктах 22 та 221 цього 

Порядку, за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру узагальнює такі відомості та 

вносить їх до Державного земельного кадастру. 
………………………….. 

Підпункт  7  пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#n511
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#n378
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#n511
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#n378
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#n549
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#w1_84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#n549
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#n549
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#n151
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86#n151
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земельних відносин» 

102. До Державного земельного кадастру вносяться 

відомості (зміни до них) про обмеження у використанні 

земель, зазначені у пункті 23 цього Порядку, на підставі: 

1) схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць; 

2) проектів землеустрою щодо організації і встановлення 

меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного, лісогосподарського призначення, 

земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів; 

3) проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 

4) проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок; 

Норма відсутня 

Норма відсутня 
 

5) технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості); 

Норма відсутня 

 

Норма відсутня 

 

 
 

6) іншої документації із землеустрою відповідно до статті 

25 Закону України "Про землеустрій"; 

7) договору; 

8) рішення суду. 

Норма відсутня 

102. До Державного земельного кадастру вносяться 

відомості (зміни до них) про обмеження у використанні 

земель, зазначені у пункті 23 цього Порядку, на підставі: 

1) схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць; 

2) проектів землеустрою щодо організації і встановлення 

меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного, лісогосподарського призначення, 

земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів; 

3) проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 

4) проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок; 

41) робочих проектів землеустрою; 

42) проектів створення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду; 

5) технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості); 

51) технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель; 

52) технічної документації із землеустрою щодо 

резервування цінних для заповідання територій та 

об’єктів; 

6) іншої документації із землеустрою відповідно до статті 

25 Закону України "Про землеустрій"; 

7) договору; 

8) рішення суду; 

9) матеріалів, за якими відповідно до законодавства, що 

діяло на момент їх розроблення, здійснювалося 

встановлення обмежень у використанні земель 

Підпункт 9 та 21 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD#w1_35
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD#n184
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD#w1_36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD#w1_35
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD#n184
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD#w1_36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
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визначених відповідно до  Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» і які встановлені до набрання 

чинності частиною сьомою статті 47 Закону України «Про 

землеустрій».   

У разі якщо з таких матеріалів неможливо встановити 

дійсні межі зазначених обмежень, такі відомості вносяться 

до Державного земельного кадастру на підставі науково-

проектної документації у сфері охорони культурної 

спадщини, передбаченої Законом України. 

103. Відмова у здійсненні державної реєстрації обмеження 

у використанні земель (змін до нього) надається у разі, коли: 

1) обмеження згідно із законом не підлягає державній 

реєстрації; 

2) обмеження встановлюється на території дії 

повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора; 

3) із заявою про державну реєстрацію обмеження у 

використанні земель звернулася неналежна особа; 

4)  подані документи не відповідають вимогам 

законодавства; 

 

 

5) заявлене обмеження вже зареєстроване. 
………………………….. 

103. Відмова у здійсненні державної реєстрації обмеження 

у використанні земель (змін до нього) надається у разі, коли: 

1) обмеження згідно із законом не підлягає державній 

реєстрації; 

Норму виключено 

 

 

3) із заявою про державну реєстрацію обмеження у 

використанні земель звернулася неналежна особа; 

4)  подані документи не відповідають вимогам законів та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 

документації із землеустрою та містобудівної 

документації; 

5) заявлене обмеження вже зареєстроване. 
………………………….. 

Підпункт 5 та 14 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1061 За допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру відомості про 

обмеження у використанні земель виключаються з 

Державного земельного кадастру в автоматизованому 

режимі без прийняття рішення Державним кадастровим 

реєстратором: 

встановлені на підставі технічної документації із 

землеустрою щодо резервування цінних для заповідання 

територій та об'єктів - через п'ять років з дня їх внесення; 

встановлені на підставі містобудівної документації – 

після спливу визначеного у цій документації строку, на 

Підпункт 14 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

вдосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин»; 

підпункт 15 пункту 4 

розділу І Закону 
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………………………….. 

який такі обмеження встановлені, але не може 

перевищувати 10 років з дня їх внесення. 

Відомості про обмеження у використанні земель у разі 

їх виключення з Державного земельного кадастру в 

автоматизованому режимі: 

набувають статусу архівних; 

відображаються на кадастровій карті в архівному шарі 

даних геоінформаційної системи; 

зберігаються в Державному земельному кадастрі 

постійно разом з відомостями про дату та час набуття 

статусу архівних такими відомостями. 
………………………….. 

України «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

планування 

використання земель» 

109. Державна реєстрація земельної ділянки 

здійснюється за заявою: 

1) особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, 

органу місцевого самоврядування надано дозвіл на 

розроблення документації із землеустрою, що є підставою для 

формування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи 

користування із земель державної чи комунальної власності, 

або уповноваженої нею особи; 

2) власника земельної ділянки, користувача земельної 

ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи 

об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або 

уповноваженої ними особи; 

3) органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування (у разі формування земельних ділянок 

відповідно державної чи комунальної власності); 

4) замовника технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (у разі внесення до Державного 

земельного кадастру за результатами проведення 

інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського 

призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до 

такого масиву). 

Норма відсутня 

109. Державна реєстрація земельної ділянки 

здійснюється за заявою: 

1) особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, 

органу місцевого самоврядування надано дозвіл на 

розроблення документації із землеустрою, що є підставою для 

формування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи 

користування із земель державної чи комунальної власності, 

або уповноваженої нею особи; 

2) власника земельної ділянки, користувача земельної 

ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи 

об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або 

уповноваженої ними особи; 

3) органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування (у разі формування земельних ділянок 

відповідно державної чи комунальної власності); 

4) замовника технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (у разі внесення до Державного 

земельного кадастру за результатами проведення 

інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського 

призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до 

такого масиву);  

5) власника земельної частки (паю) або його 

спадкоємця (у разі формування земельної ділянки в 

Підпункт 12 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_530
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_531
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_532
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_533
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_534
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_536
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_530
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_531
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_532
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_533
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_534
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_536
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порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв);  

6) особи, визначеної частиною першою статті 118 

Земельного кодексу України, у тому числі власника 

нерухомого майна (будівлі, споруди), розташованої на 

земельній ділянці, що надається (передається) із земель 

державної чи комунальної власності, або його спадкоємця. 

110. Для державної реєстрації земельної ділянки 

Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку 

реєстрацію, подаються: 

1) заява (у паперовій або електронній формі) про 

державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно 

з додатком 22; 

2) оригінал погодженої відповідно до законодавства 

документації із землеустрою, яка є підставою для 

формування земельної ділянки (разом з позитивним 

висновком державної експертизи землевпорядної 

документації у разі, коли така документація підлягає 

обов’язковій державній експертизі землевпорядної 

документації), у паперовій або електронній формі 

відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”; 

3) електронний документ. 

 

Норма відсутня 

110. Для державної реєстрації земельної ділянки 

Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку 

реєстрацію, у електронній формі подаються: 

1) заява про державну реєстрацію земельної ділянки за 

формою згідно з додатком 22; 

 

2) документація із землеустрою, що є підставою для 

формування земельної ділянки; 

 

 

 

 

 

 

3) електронний документ. 

 

У разі якщо відповідно до закону поділ, об'єднання 

земельних ділянок здійснюються за погодженням з 

органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними чи юридичними особами, до 

заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, 

сформованої в результаті поділу або об’єднання земельних 

ділянок, також додаються документи, що належним чином 

підтверджують таку згоду. 

Підпункти 4 та 12 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

1101. Заявники, зазначені у підпунктах 1-4 пункту 109 

цього Порядку, через уповноважених ними осіб, які в 

установленому законом порядку включені до Державного 

реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є 

1101. Заявники, зазначені у пункті 109 цього Порядку, 

через уповноважених ними осіб, які в установленому законом 

порядку включені до Державного реєстру сертифікованих 

інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної 

Підпункти 10 та 12 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n369
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n369
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_541
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_542
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n584
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_543
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_541
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_542
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_543
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розробниками відповідної документації із землеустрою або 

працюють у складі розробника - юридичної особи (далі - 

сертифіковані інженери-землевпорядники), мають право 

надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 110 

цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові в 

електронній формі, підписані із застосуванням засобів 

кваліфікованого електронного підпису сертифікованим 

інженером-землевпорядником технічними засобами 

телекомунікацій, та отримувати документи, зазначені в абзаці 

шостому пункту 73, підпунктах 4, 6 пункту 75, пункті 

77, підпункті 1 пункту 87 цього Порядку, в електронній формі, 

підписані із застосуванням засобів кваліфікованого 

електронного підпису Державним кадастровим реєстратором. 

документації із землеустрою або працюють у складі 

розробника - юридичної особи (далі - сертифіковані інженери-

землевпорядники), мають право надсилати 

документи, зазначені у пункті 110 цього Порядку, 

Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі, 

підписані із застосуванням електронного підпису, що базується 

на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» з використанням 

кваліфікованої електронної позначки часу 

сертифікованим інженером-землевпорядником засобами 

телекомунікаційцного зв’язку, та отримувати 

документи, зазначені в абзаці шостому пункту 73, підпунктах 

4, 6 пункту 75, пункті 77, підпункті 1 пункту 87 цього 

Порядку, в електронній формі, підписані 

із застосуванням засобів кваліфікованого електронного 

підпису Державним кадастровим реєстратором. 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

1102. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в 

електронній формі з доданими документами подається 

відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником 

через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у 

тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки. 

 

Під час подання заяви в електронній формі 

сертифікований інженер-землевпорядник за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру на 

Інтернет-сторінці вносить: 

погоджену відповідно до законодавства документацію із 

землеустрою, яка є підставою для формування земельної 

ділянки (разом з позитивним висновком 

державної експертизи землевпорядної документації у разі, 

коли така документація підлягає обов’язковій 

державній експертизі землевпорядної документації), в 

електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про 

землеустрій” та у формі електронного документа відповідно до 

1102. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки з 

доданими документами подається відповідним 

сертифікованим інженером-землевпорядником від імені 

замовника з використанням Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг, у тому числі через інтегровану 

з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену 

у формі Інтернет-сторінки. 

Під час подання заяви сертифікований інженер-

землевпорядник за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру на Інтернет-сторінці 

вносить: 

погоджену відповідно до законодавства документацію із 

землеустрою, яка є підставою для формування земельної 

ділянки, в електронній формі відповідно до вимог Закону 

України “Про землеустрій” та у формі електронного 

документа відповідно до вимог Закону України “Про 

Державний земельний кадастр”; 

 

 

Підпункти 4 та 12 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_544
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n588
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_545
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_546
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_547
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_548
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n421
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n421
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n453
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_550
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_551
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_544
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_545
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_547
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_548
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n421
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n453
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_550
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%8E#w1_551
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”; 

інформацію (для фізичної особи): 

- прізвище, ім’я та по батькові; 

- реєстраційний номер облікової картки платника податку 

(крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші 

переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного 

номера), офіційно повідомили про це відповідним органам 

державної влади та мають відмітку в паспорті) або номер та 

серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або 

інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного 

номера), офіційно повідомили про це відповідним органам 

державної влади та мають відмітку в паспорті); 

- реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, 

номер та серію документа, дату його видачі), та документа, що 

посвідчує повноваження діяти від імені особи (для 

уповноваженої особи); 

- місце проживання; 

- адресу електронної пошти; 

- найменування та місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати 

витяг; 

інформацію (для юридичної особи (резидента та 

нерезидента): 

- найменування юридичної особи; 

- код згідно з ЄДРПОУ; 

- контактний телефон; 

- адресу електронної пошти;  

- найменування та місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати 

витяг. 

У разі подання заяви в електронній формі копії документа, 

що посвідчує особу, документа, що посвідчує повноваження 

діяти від імені особи, та документа про присвоєння 

 

інформацію (для фізичної особи): 

- прізвище, ім’я та по батькові; 

- реєстраційний номер облікової картки платника податку 

(крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші 

переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного 

номера), офіційно повідомили про це відповідним органам 

державної влади та мають відмітку в паспорті) або номер та 

серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або 

інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного 

номера), офіційно повідомили про це відповідним органам 

державної влади та мають відмітку в паспорті); 

- реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, 

номер та серію документа, дату його видачі), та документа, 

що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для 

уповноваженої особи); 

- місце проживання; 

- адресу електронної пошти; 

- найменування та місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати 

витяг; 

інформацію (для юридичної особи (резидента та 

нерезидента): 

- найменування юридичної особи; 

- код згідно з ЄДРПОУ; 

- контактний телефон; 

- адресу електронної пошти;  

- найменування та місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати 

витяг. 

У разі подання заяви в електронній формі копії документа, 

що посвідчує особу, документа, що посвідчує повноваження 

діяти від імені особи, та документа про присвоєння 
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реєстраційного номера облікової картки платника податку до 

заяви не долучаються. 

Після реєстрації на Інтернет-сторінці та внесення 

інформації для подання заяви в електронній формі за 

допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру сертифікованому інженеру-

землевпоряднику повідомляється про прийняття заяви та 

присвоєний їй реєстраційний номер. 

Перегляд сертифікованим інженером-землевпорядником 

інформації про стан опрацювання та результати розгляду 

заяви в електронній формі здійснюється на Інтернет-сторінці 

за реєстраційним номером заяви. 

На підставі інформації, наданої сертифікованим 

інженером-землевпорядником під час подання заяви в 

електронній формі, Державний кадастровий реєстратор, який 

здійснює державну реєстрацію земельної ділянки, відповідно 

до пунктів 73, 75, 77, 87, 111 цього Порядку формує витяг або 

рішення про відмову у державній реєстрації земельної 

ділянки за формою згідно з додатком 14, передає їх у 

паперовій формі зазначеному у заяві центру надання 

адміністративних послуг та за бажанням заявника 

надсилає такі відомості у формі електронного документа з 

використанням технічних засобів телекомунікацій на 

адресу Інтернет-сторінки, за якою здійснювалося подання 

заяви. 

Подання сертифікованим інженером-землевпорядником 

заяви про державну реєстрацію земельної ділянки в 

електронній формі разом з доданими документами 

сертифікованим інженером-землевпорядником не тягне за 

собою збільшення вартості робіт за договором на розроблення 

документації із землеустрою. 

реєстраційного номера облікової картки платника податку до 

заяви не долучаються. 

Після реєстрації на Інтернет-сторінці та внесення 

інформації для подання заяви в електронній формі за 

допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру сертифікованому інженеру-

землевпоряднику повідомляється про прийняття заяви та 

присвоєний їй реєстраційний номер. 

Перегляд сертифікованим інженером-землевпорядником 

інформації про стан опрацювання та результати розгляду 

заяви в електронній формі здійснюється на Інтернет-сторінці 

за реєстраційним номером заяви. 

На підставі інформації, наданої сертифікованим 

інженером-землевпорядником під час подання заяви в 

електронній формі, Державний кадастровий реєстратор, який 

здійснює державну реєстрацію земельної ділянки, відповідно 

до пунктів 73, 75, 77, 87, 111 цього Порядку формує витяг 

або рішення про відмову у державній реєстрації земельної 

ділянки за формою згідно з додатком 14, та за бажанням 

заявника передає їх у паперовій формі зазначеному у 

заяві центру надання адміністративних послуг або 

надсилає такі відомості у електронній формі з 

використанням засобів телекомунікаційного зв’язку на 

адресу Інтернет-сторінки, за якою здійснювалося подання 

заяви. 

Подання сертифікованим інженером-землевпорядником 

заяви про державну реєстрацію земельної ділянки в 

електронній формі разом з доданими документами 

сертифікованим інженером-землевпорядником не тягне за 

собою збільшення вартості робіт за договором на розроблення 

документації із землеустрою. 

111. Державний кадастровий реєстратор для здійснення 

державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 

календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє: 

1) відповідність поданих документів вимогам, 

111. Державний кадастровий реєстратор для здійснення 

державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 

календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви 

перевіряє: 

Підпункт 12 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 
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передбаченим пунктом 67 цього Порядку; 

2) електронний документ відповідно до пункту 74 цього 

Порядку. 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами перевірки Державний кадастровий 

реєстратор виконує одну з таких дій: 

здійснює державну реєстрацію земельної ділянки: 

- за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній 

ділянці; 

- відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї 

(крім відомостей про затвердження документації із 

землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація 

земельної ділянки, а також про власників, користувачів 

земельної ділянки); 

- робить позначку про проведення перевірки 

електронного документа та внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру відповідно до підпункту 2 

пункту 75 цього Порядку; 

- надає за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру відомості, зазначені у 

підпункті 1 пункту 197 цього Порядку, відповідним органам 

державної влади, органам місцевого самоврядування; 

приймає рішення про відмову у державній реєстрації 

земельної ділянки відповідно до пунктів 70, 73, 77-85 цього 

Порядку в разі: 

1) відповідність поданих документів вимогам, 

передбаченим пунктом 67 цього Порядку; 

2) електронний документ відповідно до пункту 74 цього 

Порядку; 

3) наявність документу, що підтверджує згоду органу 

виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, 

фізичної чи юридичної особи про поділ, об’єднання 

земельних ділянок із нотаріально засвідченою 

справжністю підпису на такому документі, - у разі якщо 

відповідно до закону поділ, об'єднання земельних ділянок 

здійснюються за погодженням з органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, фізичними 

чи юридичними особами. 
За результатами перевірки Державний кадастровий 

реєстратор виконує одну з таких дій: 

здійснює державну реєстрацію земельної ділянки: 

- за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній 

ділянці; 

- відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї 

(крім відомостей про затвердження документації із 

землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація 

земельної ділянки, а також про власників, користувачів 

земельної ділянки); 

- засвідчує документацію із землеустрою, технічну 

документацію з оцінки земель відповідно до підпункту 2 

пункту 75 цього Порядку; 

 

- надає за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру відомості, зазначені у 

підпункті 1 пункту 197 цього Порядку, відповідним органам 

державної влади, органам місцевого самоврядування; 

приймає рішення про відмову у державній реєстрації 

земельної ділянки відповідно до пунктів 70, 73, 77-85 цього 

Порядку в разі: 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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- невідповідності поданих документів, зазначених у пункті 

110 цього Порядку, вимогам, зазначеним у підпунктах 1 і 2 

цього пункту; 

- розташування в межах земельної ділянки, яку 

передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її 

частини; 

- розташування земельної ділянки на території дії 

повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора; 

- подання заявником документів, зазначених у пункті 110 

цього Порядку, не в повному обсязі. 

- невідповідності поданих документів, зазначених у пункті 

110 цього Порядку, вимогам, зазначеним у підпунктах 1 і 3 

цього пункту; 

- розташування в межах земельної ділянки, яку 

передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її 

частини; 

Норму виключено 

 

 

- подання заявником документів, зазначених у пункті 110 

цього Порядку, не в повному обсязі. 

112. Після прийняття органом державної влади чи органом 

місцевого самоврядування рішення про затвердження 

документації із землеустрою, яка є підставою для державної 

реєстрації земельної ділянки, та надання Держгеокадастру 

або його територіальному органові відповідно до 

компетенції засвідченої копії такого рішення Державний 

кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з 

моменту її отримання вносить відповідні відомості до 

Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій 

формі. 

До Поземельної книги в паперовій формі додається 

засвідчена копія рішення, яке є підставою для внесення 

відомостей до неї. 
………………………….. 

112. Після прийняття органом державної влади чи органом 

місцевого самоврядування рішення про затвердження 

документації із землеустрою, яка є підставою для державної 

реєстрації земельної ділянки, та надання до органів, що 

здійснюють ведення Державного земельного кадастру, 

відповідно до компетенції засвідченої копії такого рішення 

Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих 

днів з моменту її отримання вносить відповідні відомості до 

Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій 

формі. 

До Поземельної книги в паперовій формі додається 

засвідчена копія рішення, яке є підставою для внесення 

відомостей до неї. 
………………………….. 

Підпункт 17 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

115. Державна реєстрація земельних ділянок, переданих у 

власність (користування) без проведення їх державної 

реєстрації (в тому числі у разі, коли відомості про земельні 

ділянки, право власності (користування) на які виникло до 

2004 року, не внесені до державного реєстру земель), 

здійснюється на підставі технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників 

(користувачів земельних ділянок державної чи комунальної 

власності) в порядку, визначеному для державної реєстрації 

115. Державна реєстрація земельних ділянок, переданих у 

власність (користування) без проведення їх державної 

реєстрації (в тому числі у разі, коли відомості про земельні 

ділянки, право власності (користування) на які виникло до 

2004 року, не внесені до державного реєстру земель), 

здійснюється на підставі технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) або технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
за заявою їх власників (користувачів земельних ділянок 

Підпункт 21 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n587
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n587
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n587
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n587
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n587
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n587


36 
 

земельної ділянки. державної чи комунальної власності) або їхніх спадкоємців 

чи особи, яка подала заяву про визнання спадщини 

відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження 

судом або особи, якій надано дозвіл на розроблення 

документації із землеустрою, що розробляється для 

внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

про земельну ділянку з метою передачі її в оренду в 

порядку управління спадщиною або іншої, визначеної 

законом особи в порядку, визначеному для державної 

реєстрації земельної ділянки. 

 

116. Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про зареєстровану земельну ділянку, 

зазначених у пункті 24 цього Порядку, здійснюється шляхом 

внесення таких відомостей до відповідної Поземельної книги. 

 

 

 

У разі коли до Державного земельного кадастру вносяться 

відомості (зміни до них) про зареєстровану раніше земельну 

ділянку, на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга 

не відкривалася, такі відомості (зміни до них) вносяться до неї 

після її відкриття відповідно до пунктів 49-54 цього Порядку. 
………………………….. 

116. Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про зареєстровану земельну ділянку, 

зазначених у пункті 24 цього Порядку, здійснюється 

Державним кадастром реєстратором, обраним за 

допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру за принципом випадковості,  шляхом 

внесення таких відомостей до відповідної Поземельної книги. 

У разі коли до Державного земельного кадастру вносяться 

відомості (зміни до них) про зареєстровану раніше земельну 

ділянку, на яку відповідно до цього Порядку Поземельна 

книга не відкривалася, такі відомості (зміни до них) вносяться 

до неї після її відкриття відповідно до пунктів 49-54 цього 

Порядку. 
………………………….. 

Підпункт 13 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

122. Підставою для відмови у внесенні до Поземельної 

книги змін до відомостей про земельну ділянку є: 

1) розташування земельної ділянки на території дії 

повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора; 

2) звернення із заявою неналежної особи; 

3) невідповідність поданих документів вимогам, 

зазначеним у підпунктах 1 і 2 пункту 111 цього Порядку; 

4) наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі. 
………………………….. 

122. Підставою для відмови у внесенні до Поземельної 

книги змін до відомостей про земельну ділянку є: 

Норму виключено 

 

 

2) звернення із заявою неналежної особи; 

3) невідповідність поданих документів вимогам, 

зазначеним у підпунктах 1 і 2 пункту 111 цього Порядку; 

4) наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі. 
………………………….. 

Підпункт 13 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

127. Відмова у внесенні до Державного земельного 127. Відмова у внесенні до Державного земельного Підпункт 15 пункту 31 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BC#n195
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BC#n329
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BC#n195
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BC#n329
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n593
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n593
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кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на 

яку поширюються права суборенди, сервітуту, надається у 

разі, коли: 

1) земельна ділянка розташована на території дії 

повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора; 

2) заявником подано документи не в повному обсязі; 

3) подані документи не відповідають вимогам, зазначеним 

у підпунктах 1 і 2 пункту 111 цього Порядку; 

4) із заявою звернулася неналежна особа. 
………………………….. 

кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на 

яку поширюються права суборенди, сервітуту, надається у 

разі, коли: 

Норму виключено 

 

 

2) заявником подано документи не в повному обсязі; 

3) подані документи не відповідають вимогам, зазначеним 

у підпунктах 1 і 2 пункту 111 цього Порядку; 

4) із заявою звернулася неналежна особа. 
………………………….. 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

Норма відсутня 1362. Земельні ділянки можуть бути об’єднані, якщо 

вони мають однакове цільове призначення. У разі поділу 

земельної ділянки, об’єднання земельних ділянок 

сформовані земельні ділянки зберігають своє цільове 

призначення. 
………………………….. 

Підпункт 18 пункту 4 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

139. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у 

витязі, довідці з Державного земельного кадастру, 

викопіюванні з картографічних матеріалів Державного 

земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, 

граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована 

особа письмово повідомляє про це за формою згідно з 

додатком 29 територіальному органові Держгеокадастру у 

районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки. 

У повідомленні викладається суть виявлених помилок. 

До повідомлення додаються документи, що містять 

зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що 

підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію 

відповідних відомостей. 

Повідомлення у паперовій формі разом із доданими до 

139. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у 

витязі, довідці з Державного земельного кадастру, 

викопіюванні з картографічних матеріалів Державного 

земельного кадастру технічної помилки (описки, 

друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) 

заінтересована особа письмово повідомляє про це за формою 

згідно з додатком 29 орган, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру. 

У повідомленні викладається суть виявлених помилок. 

До повідомлення додаються документи, що містять 

зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що 

підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію 

відповідних відомостей. 

Повідомлення разом із доданими до нього документами 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n593
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n593
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n433
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n433
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нього документами подається заінтересованою особою 

особисто або надсилається рекомендованим листом з 

описом вкладення та повідомленням про вручення, а в 

електронній формі - подається через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, 

представлену у формі Інтернет-сторінки. 

подається заінтересованою особою особисто або 

надсилається в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням  
електронного підпису, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» чи іншого альтернативного 

засобу ідентифікації особи  з використанням Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі 

через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки. 

1391. У разі виявлення державним реєстратором прав на 

нерухоме майно в отриманих з Державного земельного 

кадастру відомостях про власників, користувачів земельної 

ділянки, перенесених з державного реєстру земель, неповної 

або неточної інформації, що унеможливлює ідентифікацію 

відповідної особи, такий державний реєстратор за допомогою 

програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно надсилає повідомлення за формою згідно з 

додатком 29 в електронній формі, в якому зазначається 

виключний перелік відомостей, що є неповними або 

неточними. 

Адміністратор Державного земельного кадастру (крім 

випадку надсилання повідомлення в електронній формі 

відповідно до пункту 1391 цього Порядку) в режимі реального 

часу забезпечує передачу повідомлення державного 

реєстратора прав на нерухоме майно до Державного 

кадастрового реєстратора за місцем розташування земельної 

ділянки. 

1391. У разі виявлення державним реєстратором прав на 

нерухоме майно в отриманих з Державного земельного 

кадастру відомостях про власників, користувачів земельної 

ділянки, перенесених з державного реєстру земель, неповної 

або неточної інформації, що унеможливлює ідентифікацію 

відповідної особи, такий державний реєстратор за допомогою 

програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно надсилає повідомлення за формою згідно з 

додатком 29 в електронній формі, в якому зазначається 

виключний перелік відомостей, що є неповними або 

неточними. 

Адміністратор Державного земельного кадастру (крім 

випадку надсилання повідомлення в електронній формі 

відповідно до пункту 1391 цього Порядку) в режимі 

реального часу забезпечує передачу повідомлення 

державного реєстратора прав на нерухоме майно до 

Державного кадастрового реєстратора. 

Підпункт 12 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

140. Повідомлення про виявлення технічних помилок 

обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному 

земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного 

номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх 

електронних копій за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру (крім випадку надсилання 

повідомлення в електронній формі відповідно до пункту 1391 

140. Повідомлення про виявлення технічних помилок 

обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному 

земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного 

номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх 

електронних форм за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру (крім випадку надсилання 

повідомлення в електронній формі відповідно до пункту 1391 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1324
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1324
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цього Порядку). 

Повідомлення про виявлення технічних помилок 

реєструються в день їх надходження в порядку черговості. 

Дата реєстрації повідомлень про виявлення технічних 

помилок у Державному земельному кадастрі вважається 

датою їх прийняття. 
………………………….. 

цього Порядку). 

Повідомлення про виявлення технічних помилок 

реєструються в день їх надходження в порядку черговості. 

Дата реєстрації повідомлень про виявлення технічних 

помилок у Державному земельному кадастрі вважається 

датою їх прийняття. 
………………………….. 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

144. Якщо факт невідповідності відомостей Державного 

земельного кадастру інформації, що міститься в документах, 

які є підставою для внесення таких відомостей,  

підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за  

допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру: 

1) складає в електронній та паперовій формі протокол 

виправлення помилки за формою згідно з додатком 30; 

2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім 

випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, 

що здійснює ведення Державного земельного кадастру); 

 

3) письмово повідомляє не пізніше наступного дня про 

виправлення помилки заінтересованим особам за формою 

згідно з додатком 31 (у тому числі власників, користувачів 

земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких 

стосувалося виправлення помилок); 

31) надсилає державному реєстраторові прав на нерухоме 

майно повідомлення за формою згідно з додатком 31 в 

електронній формі; 

4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, 

довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з 

картографічних матеріалів Державного земельного кадастру 

на заміну документа, в якому виявлено помилку. 

Технічний адміністратор Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно в режимі реального часу забезпечує 

передачу повідомлення Державного кадастрового реєстратора 

до державного реєстратора прав на нерухоме майно, яким 

144. Якщо факт невідповідності відомостей Державного 

земельного кадастру інформації, що міститься в документах, 

які є підставою для внесення таких відомостей, 

підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за 

допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру: 

1) складає в електронній формі за власним електронним 

підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі 

послуги» протокол виправлення помилки за формою згідно з 

додатком 30; 

2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім 

випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, 

що здійснює ведення Державного земельного кадастру); 

3) письмово повідомляє не пізніше наступного дня про 

виправлення помилки заінтересованим особам за формою 

згідно з додатком 31 (у тому числі власників, користувачів 

земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких 

стосувалося виправлення помилок). 

31) надсилає державному реєстраторові прав на нерухоме 

майно повідомлення за формою згідно з додатком 31 в 

електронній формі; 

4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, 

довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з 

картографічних матеріалів Державного земельного кадастру 

на заміну документа, в якому виявлено помилку. 

Технічний адміністратор Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно в режимі реального часу забезпечує 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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надсилалося повідомлення відповідно до пункту 1391 цього 

Порядку. 

передачу повідомлення Державного кадастрового 

реєстратора до державного реєстратора прав на нерухоме 

майно, яким надсилалося повідомлення відповідно до пункту 

1391 цього Порядку. 

145. У протоколі виправлення помилки зазначаються: 

1) дата та номер протоколу; 

................................... 

Протокол виправлення помилки у паперовій формі 

підписується Державним кадастровим реєстратором та 

засвідчується його печаткою, а в електронній формі - 

власним кваліфікованим електронним підписом. 

................................... 

 

145. У протоколі виправлення помилки зазначаються: 

1) дата та номер протоколу; 

................................... 

Протокол виправлення помилки засвідчується  
електронним підписом, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» Державного кадастрового 

реєстратора. 

 

................................... 

 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

151. У разі виявлення технічної помилки, допущеної у 

відомостях Державного земельного кадастру, органом, що 

здійснює його ведення (в тому числі після перенесення 

інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель 

та відомостей про інші об'єкти Державного земельного 

кадастру, що містяться в документації із землеустрою та 

оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до 

Державного фонду документації із землеустрою), зазначений 

орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це 

заінтересованій особі згідно з додатком 36 та виправляє 

зазначену помилку відповідно до пунктів 140-148 цього 

Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. У разі виявлення технічної помилки, допущеної у 

відомостях Державного земельного кадастру, органом, що 

здійснює його ведення (в тому числі після перенесення 

інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель 

та відомостей про інші об'єкти Державного земельного 

кадастру, що містяться в документації із землеустрою та 

оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. 

до Державного фонду документації із землеустрою), 

відповідний Державний кадастровий реєстратор 

зазначеного органу в п'ятиденний строк: 

1) письмово повідомляє про це заінтересованій особі 

згідно з додатком 36 за власним електронним підписом, що 

базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог 

Закону України «Про електронні довірчі послуги» у 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку 

на вказану у зверненні електронну адресу або  з 

використанням Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у 

формі Інтернет-сторінки; 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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У повідомленні про виявлення технічної помилки, 

допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, 

органом, що здійснює його ведення, зазначаються суть 

виявлених помилок та можливі шляхи їх виправлення. 

2) виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 

140-148 цього Порядку. 

У повідомленні про виявлення технічної помилки, 

допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, 

органом, що здійснює його ведення, зазначаються суть 

виявлених помилок та можливі шляхи їх виправлення. 

152. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у 

документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо 

визначення характеристик об’єктів Державного земельного 

кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх 

значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними 

точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у 

відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі  

під час або після перенесення інформації про земельні 

ділянки з державного реєстру земель та відомостей про 

земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного 

кадастру, що містяться в документації із землеустрою та 

оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р.  

до Державного фонду документації із землеустрою), 

заінтересована особа звертається до Державного  

кадастрового реєстратора із заявою про внесення 

виправлених відомостей до Державного земельного кадастру 

за формою згідно з додатком 37. 

До заяви додаються: 

документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені в 

повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного 

земельного кадастру внаслідок помилки в документації із 

землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких 

документів); 

погоджена документація із землеустрою та оцінки земель  

із виправленими відомостями, яка є підставою для 

виправлення відповідних помилок у Державному земельному 

кадастрі; 

документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до 

Державного земельного кадастру виправлених відомостей у 

152. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у 

документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо 

визначення характеристик об’єктів Державного земельного 

кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх 

значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними 

точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у 

відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі 

під час або після перенесення інформації про земельні 

ділянки з державного реєстру земель та відомостей про 

земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного 

кадастру, що містяться в документації із землеустрою та 

оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. 

до Державного фонду документації із землеустрою), 

заінтересована особа звертається до Державного 

кадастрового реєстратора із заявою про внесення 

виправлених відомостей до Державного земельного кадастру 

за формою згідно з додатком 37. 

До заяви додаються: 

документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені в 

повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного 

земельного кадастру внаслідок помилки в документації із 

землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких 

документів); 

погоджена документація із землеустрою та оцінки земель 

із виправленими відомостями, яка є підставою для 

виправлення відповідних помилок у Державному земельному 

кадастрі; 

документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до 

Державного земельного кадастру виправлених відомостей у 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків 

внесення відомостей про обмеження у використанні земель, 

безпосередньо встановлені законами або прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами). 

Заява у паперовій формі разом із доданими до неї 

документами подається заінтересованою особою особисто 

або надсилається рекомендованим листом з описом 

вкладення та повідомленням про вручення, а в 

електронній формі - подається через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, 

представлену у формі Інтернет-сторінки. 

................................... 

документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків 

внесення відомостей про обмеження у використанні земель, 

безпосередньо встановлені законами або прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами). 

Заява разом із доданими до неї документами подається 

заінтересованою особою особисто або надсилається в 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку 

з використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» чи іншого 

альтернативного засобу ідентифікації особи  з 

використанням Єдиного державного веб-порталу  

електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у 

формі Інтернет-сторінки. 

................................... 

155. У разі виявлення органом, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру, в документації із 

землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення 

характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в 

натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень 

внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж 

земельних ділянок та/або площі, допущеної у його відомостях 

(у тому числі під час або після перенесення інформації про 

земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей 

про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного 

кадастру, що містяться в документації із землеустрою та 

оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до 

Державного фонду документації із землеустрою), зазначений 

орган у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це 

заінтересованій особі згідно з додатком 38 та виправляє 

зазначену помилку відповідно до пунктів 152-154 цього 

Порядку. 

 

 

155. У разі виявлення органом, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру, в документації із 

землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення 

характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в 

натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень 

внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж 

земельних ділянок та/або площі, допущеної у його 

відомостях (у тому числі під час або після перенесення 

інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель 

та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти 

Державного земельного кадастру, що містяться в 

документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої 

та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду 

документації із землеустрою), відповідний Державний 

кадастровий реєстратор зазначеного органу в  
п’ятиденний строк: 

1) письмово повідомляє про це заінтересованій особі 

згідно з додатком 38 за власним електронним підписом, що 

базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 
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................................... 

Закону України «Про електронні довірчі послуги» у 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку 

на вказану у зверненні електронну адресу або  з 

використанням Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у 

формі Інтернет-сторінки; 

2) виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 

152-154 цього Порядку. 

................................... 

1562. Помилка, що виникла у відомостях Державного 

земельного кадастру під час державної реєстрації земельної 

ділянки з порушенням вимог цього Порядку, виправляється 

на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під 

час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням 

вимог цього Порядку, за формою згідно з додатком 371. 

До заяви додаються: 

документація із землеустрою (відомості з документації із 

землеустрою, що включена до Державного фонду 

документації із землеустрою), на підставі якої до Державного 

земельного кадастру внесені відомості; 

документація із землеустрою, яка є підставою для 

виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (за 

наявності). 

Заява разом з доданими до неї документами подається 

заінтересованою особою особисто або надсилається 

рекомендованим листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення. 

 

 

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор для виправлення 

помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної 

1562. Помилка, що виникла у відомостях Державного 

земельного кадастру під час державної реєстрації земельної 

ділянки з порушенням вимог цього Порядку, виправляється 

на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під 

час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням 

вимог цього Порядку, за формою згідно з додатком 371. 

До заяви додаються: 

документація із землеустрою (відомості з документації із 

землеустрою, що включена до Державного фонду 

документації із землеустрою), на підставі якої до Державного 

земельного кадастру внесені відомості; 

документація із землеустрою, яка є підставою для 

виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (за 

наявності). 

Заява разом з доданими до неї документами подається 

заінтересованою особою особисто або надсилається в 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку 

з використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» чи іншого 

альтернативного засобу ідентифікації особи  з 

використанням Єдиного державного веб-порталу  

електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у 

формі Інтернет-сторінки. 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n734
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ділянки з порушенням вимог цього Порядку, здійснює: 

закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) 

Поземельної книги згідно з пунктом 58 цього Порядку; 

формування в електронній та паперовій формі 

протоколу виправлення помилки, що виникла під час 

державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог 

цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не 

були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з 

додатком 301; 

 

передачу органу державної реєстрації прав інформації в 

порядку інформаційного обміну про виправлену помилку, що 

виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з 

порушенням вимог цього Порядку (у разі зміни площі або 

меж земельної ділянки). 

Протокол виправлення помилки формується у двох 

примірниках, один з яких видається заявникові, другий - 

долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття 

Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, 

що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з 

порушенням вимог цього Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок, допущених у відомостях 

Державного земельного кадастру під час державної реєстрації 

земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які 

у Державному земельному кадастрі відсутні актуальні 

відомості про речові права, зареєстровані у Державному 

реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року. 

Державний кадастровий реєстратор для виправлення 

помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної 

ділянки з порушенням вимог цього Порядку, здійснює: 

закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) 

Поземельної книги згідно з пунктом 58 цього Порядку; 

формування в електронній формі за власним  
електронним підписом, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» протоколу виправлення помилки, 

що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з 

порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення 

до Державного земельного кадастру відомостей про земельні 

ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі 

земель, згідно з додатком 301; 

передачу органу державної реєстрації прав інформації в 

порядку інформаційного обміну про виправлену помилку, що 

виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з 

порушенням вимог цього Порядку (у разі зміни площі або 

меж земельної ділянки). 

Протокол виправлення помилки формується у двох 

примірниках, один з яких видається або надсилається 

заявникові у електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на вказану у зверненні 

електронну адресу або з використанням Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі 

через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-

сторінки, другий - долучається до закритої Поземельної 

книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про 

виправлення помилки, що виникла під час державної 

реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього 

Порядку. 

Виправлення помилок, допущених у відомостях 

Державного земельного кадастру під час державної 

реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n346
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ділянок, на які у Державному земельному кадастрі відсутні 

актуальні відомості про речові права, зареєстровані у 

Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року. 

157. У разі виявлення органом, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру, помилки у присвоєнні 

кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після 

перенесення інформації про земельні ділянки з державного 

реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного 

земельного кадастру, що містяться в документації із 

землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 

січня 2013 р. до Державного фонду документації із 

землеустрою) зазначений орган у п'ятиденний строк з 

моменту виявлення помилки: 

 

1) складає в електронній та паперовій формі протокол 

виправлення помилки за формою згідно з додатком 30; 

 

2) безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері 

шляхом присвоєння земельній ділянці за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру 

нового кадастрового номера, наступного за останнім у 

відповідному кадастровому кварталі; 

3) письмово повідомляє про це власникам, користувачам 

відповідної земельної ділянки за формою згідно з додатком 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

................................... 

157. У разі виявлення органом, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру, помилки у присвоєнні 

кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після 

перенесення інформації про земельні ділянки з державного 

реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного 

земельного кадастру, що містяться в документації із 

землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 

1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із 

землеустрою) відповідний Державний кадастровий 

реєстратор зазначеного органу в п'ятиденний строк з 

моменту виявлення помилки: 

1) складає в електронній формі за власним електронним 

підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі 

послуги» протокол виправлення помилки за формою згідно з 

додатком 30; 

2) безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері 

шляхом присвоєння земельній ділянці за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру 

нового кадастрового номера, наступного за останнім у 

відповідному кадастровому кварталі; 

3) письмово повідомляє про це власникам, користувачам 

відповідної земельної ділянки за формою згідно з додатком 

31 за власним електронним підписом, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» у електронній 

формі засобами телекомунікаційного зв’язку на вказану у 

зверненні електронну адресу або з використанням 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у 

тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-

сторінки. 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n450
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................................... 

159. У разі виявлення фізичною або юридичною особою 

помилки, допущеної у відомостях Державного земельного 

кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та 

інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, 

заінтересована особа письмово повідомляє про це 

відповідному територіальному органові Держгеокадастру 
згідно з додатком 39. 

До повідомлення додаються документи, що підтверджують 

помилки та їх характер. 

Повідомлення разом з доданими до нього документами 

подається заінтересованою особою особисто або надсилається 

рекомендованим листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення. 

 

 

 

 

 

 

................................... 

159. У разі виявлення фізичною або юридичною особою 

помилки, допущеної у відомостях Державного земельного 

кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та 

інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, 

заінтересована особа письмово повідомляє про це орган, що 

здійснює ведення Державного земельного кадастру згідно 

з додатком 39. 

До повідомлення додаються документи, що 

підтверджують помилки та їх характер. 

Повідомлення разом з доданими до нього документами 

подається заінтересованою особою особисто або 

надсилається в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням  
електронного підпису, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» чи іншого альтернативного 

засобу ідентифікації особи з використанням Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі 

через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-

сторінки. 

................................... 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

165. Надання відомостей Державного земельного кадастру 

відповідно до пунктів 162 і 163 цього Порядку здійснюється 

на платній основі, крім випадків: 

1) видачі Державним кадастровим реєстратором витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку для 

підтвердження: 

................................... 

165. Надання відомостей Державного земельного кадастру 

відповідно до пунктів 162 і 163 цього Порядку здійснюється 

на платній основі, крім випадків: 

1) видачі Державним кадастровим реєстратором витягу з 

Державного земельного кадастру про об’єкт Державного 

земельного кадастру для підтвердження: 

................................... 

Стаття 10 Закону 

України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

166. Для отримання витягу з Державного земельного 

кадастру, довідки, що містить узагальнену інформацію про 

землі (території), викопіювання з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), 

довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про 

166. Для отримання витягу з Державного земельного 

кадастру, довідки, що містить узагальнену інформацію про 

землі (території), викопіювання з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), 

довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про 

Частина третя статті 38 

Закону України «Про 

Державний земельний 

кадастр»;  

Підпункт 9 пункту 31 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n565
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суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі, 

засвідченої копії документа Державного земельного кадастру 

та витягу з нього заявник або уповноважена ним особа за 

дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус 

відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону 

України «Про нотаріат» під час вчинення правочину щодо 

земельної ділянки подає Державному кадастровому 

реєстраторові або адміністраторові центру надання 

адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі 

виконавчого органу місцевого самоврядування: 

1) заяву (у паперовій або електронній формі) за формою 

згідно з додатком 42; 

2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання 

витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що 

містить узагальнену інформацію про землі (території), або 

викопіювання з картографічної основи Державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану), або  

засвідченої копії документа Державного земельного кадастру 

та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 

165 цього Порядку); 

3) документ, який підтверджує повноваження діяти від 

імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 

заявником особою). 

У разі подання заяви органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для 

надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, 

яка передбачає право відповідного органу запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою 

виникла потреба в отриманні інформації. Така заява 

розглядається у позачерговому порядку. 

У разі коли заявник або уповноважена ним особа за 

дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус 

відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону 

України "Про нотаріат" під час вчинення правочину щодо 

земельної ділянки відповідно до Закону України "Про 

суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі, 

засвідченої копії документа Державного земельного кадастру 

та витягу з нього заявник або уповноважена ним особа, або 

нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 

34 Закону України «Про нотаріат» під час вчинення 

правочину щодо земельної ділянки подає Державному 

кадастровому реєстраторові або адміністраторові центру 

надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій 

особі виконавчого органу місцевого самоврядування: 

 

1) заяву (у паперовій або електронній формі) за формою 

згідно з додатком 42; 

2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання 

витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що 

містить узагальнену інформацію про землі (території), або 

викопіювання з картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової карти (плану), або 

засвідченої копії документа Державного земельного кадастру 

та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 

165 цього Порядку); 

3) документ, який підтверджує повноваження діяти від 

імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 

заявником особою). 

У разі подання заяви органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для 

надання відповідної інформації з посиланням на норму 

закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати 

таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою 

виникла потреба в отриманні інформації. Така заява 

розглядається у позачерговому порядку. 

У разі коли заявник або уповноважена ним особа, або 

нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 

34 Закону України "Про нотаріат" під час вчинення правочину 

щодо земельної ділянки відповідно до Закону України "Про 

Державний земельний кадастр" та пункту 187 цього Порядку 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n593
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n593
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Державний земельний кадастр" та пункту 187 цього Порядку 

мають доступ до Державного земельного кадастру, вони 

мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 

цього пункту, Державному кадастровому реєстраторові в 

електронній формі за власним кваліфікованим електронним 

підписом засобами електрозв'язку та отримувати документи, 

зазначені в абзаці першому цього пункту, в електронній формі 

за кваліфікованим електронним підписом Державного 

кадастрового реєстратора. 

У разі подання заяви адміністратору центру надання 

адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі 

виконавчого органу органу місцевого самоврядування 

надаються відомості з Державного земельного кадастру, які 

внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель 

після 1 січня 2013 року. 

мають доступ до Державного земельного кадастру, вони 

мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 

цього пункту, Державному кадастровому реєстраторові в 

електронній формі за власним кваліфікованим електронним 

підписом засобами телекомунікаційного зв’язку та 

отримувати документи, зазначені в абзаці першому цього 

пункту, в електронній формі за кваліфікованим електронним 

підписом Державного кадастрового реєстратора. 

 

У разі подання заяви адміністратору центру надання 

адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі 

виконавчого органу місцевого самоврядування надаються 

відомості з Державного земельного кадастру, які внесені або 

перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 

січня 2013 року. 

167. Заява про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовій формі з доданими 

документами подається заявником або уповноваженою ним 

особою особисто або надсилається рекомендованим листом з 

описом вкладення та повідомленням про вручення або в 

електронній формі надсилається через Публічну кадастрову 

карту або Єдиний державний портал адміністративних 

послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну 

систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-

сторінки. 

 

 

Державний кадастровий реєстратор або адміністратор 

центру надання адміністративних послуг чи уповноважена 

посадова особа виконавчого органу органу місцевого 

самоврядування надає протягом десяти робочих днів з дати 

реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку у 

паперовій формі - у день її надходження) документ, 

передбачений пунктом 166 цього Порядку, або мотивовану 

167. Заява про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовій формі з доданими 

документами подається заявником або уповноваженою ним 

особою особисто, або надсилається рекомендованим листом 

з описом вкладення та повідомленням про вручення, або в 

електронній формі - засобами телекомунікаційного зв’язку 

з використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» чи іншого 

альтернативного засобу ідентифікації особи через 

Публічну кадастрову карту або Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з 

ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у 

формі Інтернет-сторінки. 

Державний кадастровий реєстратор або адміністратор 

центру надання адміністративних послуг чи уповноважена 

посадова особа виконавчого органу органу місцевого 

самоврядування надає протягом  десяти  робочих днів з дати 

реєстрації заяви (у разі особистого подання заявником чи 

уповноваженою ним особою заяви про надання витягу з 

Підпункти 9 та 19 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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відмову в наданні такого документа. Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у 

день її надходження) документ, передбачений пунктом 166 

цього Порядку, або мотивовану відмову в наданні такого 

документа. 

1671. У разі подання заяви в електронній формі, у тому 

числі через Публічну кадастрову карту, оплата послуг за 

надання відомостей з Державного земельного кадастру 

здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів 

відповідно до Закону України “Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні” за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру. 

 

 

 

Відомості з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей 

за бажанням заявника видаються Державним кадастровим 

реєстратором, адміністратором центру надання 

адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою 

виконавчого органу органу місцевого самоврядування або 

надсилаються зазначеними особами поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням про 

вручення. 

 

 

 

 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку може бути виданий будь-яким Державним 

кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання 

адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою 

виконавчого органу органу місцевого самоврядування. 

У разі подання заяви в електронній формі, у тому числі 

через Публічну кадастрову карту, за власним 

кваліфікованим електронним підписом (печаткою) 

1671. У разі подання заяви в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням  
електронного підпису, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» чи іншого альтернативного 

засобу ідентифікації особи, у тому числі через Публічну 

кадастрову карту, оплата послуг за надання відомостей з 

Державного земельного кадастру здійснюється із 

застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до 

Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні” за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Відомості з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей 

надсилається заявникові у електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на вказану у зверненні 

електронну адресу або з використанням Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі 

через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-

сторінки, за бажанням заявника – видаються Державним 

кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання 

адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою 

виконавчого органу органу місцевого самоврядування  у 

паперовій формі. 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку може бути виданий будь-яким Державним 

кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання 

адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою 

виконавчого органу органу місцевого самоврядування. 

Норму виключено 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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заявника відомості з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких 

відомостей за бажанням заявника видаються також у 

формі електронного документа технічними засобами 

телекомунікацій. 

У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 

кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку у формі електронного документа або 

мотивована відмова в наданні такого документа видаються в 

режимі реального часу за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру. 

Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей 

з Державного земельного кадастру додаткові кошти, крім 

встановленої згідно із законом плати за надання відповідних 

адміністративних послуг, не стягуються. 

................................... 

 

 

 

 

 

 

 

У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 

кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку у електронній формі або мотивована 

відмова в наданні такого документа видаються в режимі 

реального часу за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Незалежно від місця, форми та способу надання 

відомостей з Державного земельного кадастру додаткові 

кошти, крім встановленої згідно із законом плати за надання 

відповідних адміністративних послуг, не стягуються. 

................................... 

169. Заяви (запити) про отримання документів, 

передбачених пунктом 166 цього Порядку, обліковуються 

шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з 

присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх 

реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру. 

Заяви (запити) реєструються в день їх надходження в 

порядку черговості. 

Дата реєстрації заяви (запиту) у Державному земельному 

кадастрі є датою її прийняття. 

................................... 

169. Заяви (запити) про отримання документів, 

передбачених пунктом 166 цього Порядку, обліковуються 

шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з 

присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх 

реєстрації та створенням їх електронних форм за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру. 

Заяви (запити) реєструються в день їх надходження в 

порядку черговості. 

Дата реєстрації заяви (запиту) у Державному земельному 

кадастрі є датою її прийняття. 

................................... 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

171. Витяг з Державного земельного кадастру надається 

про: 

1) межі державного кордону за формою згідно з  

додатком 44; 

2) землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць (та за їх межами в межах 

171. Витяг з Державного земельного кадастру надається 

про: 

1) межі державного кордону за формою згідно з 

додатком 44; 

2) землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць (та за їх межами в межах 

Підпункти 16 та 19 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України               

щодо вдосконалення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n795
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державного кордону) за формою згідно з додатком 45; 

3) обмеження у використанні земель за формою згідно з 

додатком 46; 

 

 
 

4) земельну ділянку з: 

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх 

обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за 

формою згідно з додатком 47; 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 

крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 

виникли після 1 січня 2013 р., за формою згідно з додатком 

471. 

Норма відсутня 

 

державного кордону) за формою згідно з додатком 45; 

3) обмеження у використанні земель, у тому числі з 

посиланням на документи, на підставі яких відомості 

про обмеження у використанні земель внесені до 

Державного земельного кадастру, за формою згідно з 

додатком 46; 

4) земельну ділянку з: 

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх 

обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за 

формою згідно з додатком 47, у тому числі за формою 

згідно з додатком 472 з:  

відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та гірничих відводів, 

одержаними в порядку інформаційної взаємодії між 

Державним земельним кадастром та Держгеонадрами; 

посиланням на документи, на підставі яких відомості 

про обмеження у використанні земель внесені до 

Державного земельного кадастру; 

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, 

крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що 

виникли після 1 січня 2013 р., за формою згідно з додатком 

471, у тому числі за формою згідно з додатком 473 з: 

відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на 

користування надрами та гірничих відводів, одержаними 

в порядку інформаційної взаємодії між Державним 

земельним кадастром та Держгеонадрами; 

посиланням на документи, на підставі яких відомості 

про обмеження у використанні земель внесені до 

Державного земельного кадастру. 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

 

1711. У день прийняття (у разі подання особисто) або 

надходження (у разі надіслання поштою або в електронній 

формі) заяви про надання відомостей Державний кадастровий 

1711. У день прийняття (у разі подання особисто) або 

надходження (у разі надіслання поштою або в електронній 

формі) заяви про надання відомостей Державний 

Підпункт 9 та 13 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 
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реєстратор за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру перевіряє наявність 

відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості 

про яку запитуються. 

У разі відсутності відкритої Поземельної книги на 

земельну ділянку, відомості про яку запитуються, за 

допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру Державному кадастровому 

реєстратору за місцем розташування земельної ділянки 

повідомляється про необхідність відкриття Поземельної 

книги на таку земельну ділянку. 

Державний кадастровий реєстратор за місцем 

розташування земельної ділянки, відомості про яку 

запитуються, у день надходження повідомлення про 

необхідність відкриття Поземельної книги відкриває 

відповідно до пунктів 107-161 цього Порядку Поземельну 

книгу на таку земельну ділянку. 

У разі неможливості відкриття Поземельної книги на 

земельну ділянку внаслідок відсутності відомостей про неї у 

Державному реєстрі земель Державний кадастровий 

реєстратор вносить відповідний запис до відомостей 

Державного земельного кадастру про неможливість відкриття 

Поземельної книги на таку земельну ділянку із зазначенням 

причини прийняття даного рішення. 

Про наявність відкритої Поземельної книги на земельну 

ділянку, відомості про яку запитуються, або про 

неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну 

ділянку за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру повідомляється Державному 

кадастровому реєстратору за місцезнаходженням центру 

надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає 

отримати витяг, і зазначеному центру. 

Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням 

центру надання адміністративних послуг, в якому заявник 

бажає отримати витяг, у день надходження повідомлення про 

кадастровий реєстратор за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру перевіряє 

наявність відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, 

відомості про яку запитуються. 

У разі відсутності відкритої Поземельної книги на 

земельну ділянку, відомості про яку запитуються, 

Державний кадастровий реєстратор за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру 

відкриває відповідно до пунктів 107-161 цього Порядку 

Поземельну книгу на таку земельну ділянку. 

 

 

 

 

 

 

 

У разі неможливості відкриття Поземельної книги на 

земельну ділянку внаслідок відсутності відомостей про неї у 

Державному реєстрі земель Державний кадастровий 

реєстратор вносить відповідний запис до відомостей 

Державного земельного кадастру про неможливість 

відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку із 

зазначенням причини прийняття даного рішення. 

Про наявність відкритої Поземельної книги на земельну 

ділянку, відомості про яку запитуються, або про 

неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну 

ділянку за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру повідомляється Державному 

кадастровому реєстратору за місцезнаходженням центру 

надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає 

отримати витяг, і зазначеному центру. 

Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням 

центру надання адміністративних послуг, в якому заявник 

бажає отримати витяг, у день надходження повідомлення про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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відкриття Поземельної книги на земельну ділянку формує, 

підписує витяг та передає його у паперовому вигляді до 

зазначеного центру для видачі заявнику. 

У разі наявності у Державному земельному кадастрі 

відомостей про неможливість відкриття Поземельної книги на 

земельну ділянку, відомості про яку запитуються, Державний 

кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру 

надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає 

отримати витяг, формує повідомлення про відмову у наданні 

відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до 

пункту 168 цього Порядку і передає таке повідомлення у 

паперовому вигляді до зазначеного центру для видачі 

заявнику. 

Після формування витягу або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного земельного кадастру за 

допомогою програмного забезпечення заявнику надсилається 

на адресу електронної пошти (за наявності) повідомлення 

щодо завершення опрацювання його заяви про надання 

відомостей, її реєстраційного номера та місцезнаходження 

центру надання адміністративних послуг, в якому можна 

отримати витяг або повідомлення про відмову у наданні 

відомостей з Державного земельного кадастру. 

Подання заяви в електронній формі про надання 

відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт 

Державного земельного кадастру та оплата послуги з їх 

надання за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру та електронних платіжних систем 

можуть здійснюватися через Публічну кадастрову карту або 

Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру. 

 

Для подання заяви в електронній формі заявник на 

Публічній кадастровій карті або Єдиному державному 

відкриття Поземельної книги на земельну ділянку формує, 

підписує витяг та передає його у паперовому вигляді до 

зазначеного центру для видачі заявнику. 

У разі наявності у Державному земельному кадастрі 

відомостей про неможливість відкриття Поземельної книги 

на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, 

Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням 

центру надання адміністративних послуг, в якому заявник 

бажає отримати витяг, формує повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного земельного кадастру 

відповідно до пункту 168 цього Порядку і передає таке 

повідомлення у паперовому вигляді до зазначеного центру 

для видачі заявнику. 

Після формування витягу або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного земельного кадастру за 

допомогою програмного забезпечення заявнику надсилається 

на адресу електронної пошти повідомлення щодо завершення 

опрацювання його заяви про надання відомостей, її 

реєстраційного номера та місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг, в якому можна отримати витяг або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру. 

Подання заяви в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку про надання відомостей з 

Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про об’єкт Державного 

земельного кадастру та оплата послуги з їх надання за 

допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру та електронних платіжних систем 

можуть здійснюватися через Публічну кадастрову карту або 

Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру. 

Для подання заяви в електронній формі заявник на 

Публічній кадастровій карті або Єдиному державному 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n804
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порталі адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, 

представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує 

формування та подання заяви (далі - Інтернет-сторінка), 
вносить за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру таку інформацію: 

для фізичної особи: 

- прізвище, ім’я та по батькові; 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті); 

- реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, 

номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що 

посвідчує повноваження діяти від імені особи (для 

уповноваженої особи); 

- місце проживання; 

для юридичної особи (резидента та нерезидента): 

- найменування юридичної особи; 

- податковий номер; 

- контактний телефон; 

- статус (власник/користувач земельної ділянки або 

уповноважена ним особа; спадкоємець; особа, в інтересах 

якої встановлено обмеження, або уповноважена нею особа); 

- кадастровий номер земельної ділянки, стосовно якої 

замовляється витяг; 

- адреса електронної пошти; 

- найменування та місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати 

витяг. 

Після внесення інформації для подання заяви в електронній 

формі за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру заявнику повідомляється про прийняття 

порталі адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, 

представлену у формі Інтернет-сторінки, вносить за 

допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру таку інформацію: 

 

для фізичної особи: 

- прізвище, ім’я та по батькові; 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті); 

- реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, 

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

що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для 

уповноваженої особи); 

- місце проживання; 

для юридичної особи (резидента та нерезидента): 

- найменування юридичної особи; 

- податковий номер; 

- контактний телефон; 

- статус (власник/користувач земельної ділянки або 

уповноважена ним особа; спадкоємець; особа, в інтересах 

якої встановлено обмеження, або уповноважена нею особа); 

- кадастровий номер земельної ділянки, стосовно якої 

замовляється витяг; 

- адреса електронної пошти; 

- найменування та місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати 

витяг. 

Після внесення інформації для подання заяви в 

електронній формі за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру заявнику повідомляється 
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заяви та присвоєний їй реєстраційний номер. 

Перегляд заявником інформації про стан опрацювання та 

результати розгляду заяви в електронній формі здійснюється 

на Інтернет-сторінці за відомостями про: 

кадастровий номер земельної ділянки; 

дату подання заяви. 

На підставі інформації, наданої заявником під час подання 

заяви в електронній формі за допомогою Інтернет-сторінки та 

здійснення оплати послуги, Державний кадастровий 

реєстратор за місцезнаходженням центру надання 

адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати 

витяг, відповідно до пунктів 168-170, 176 цього Порядку 

формує заяву про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру, а також витяг або повідомлення про 

відмову у наданні таких відомостей та передає їх у 

паперовому вигляді до зазначеного центру або за бажанням 

заявника надсилає такі відомості у формі електронного 

документа технічними засобами телекомунікацій на адресу 

електронної пошти, зазначену у заяві. 

У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 

кадастрову карту програмним забезпеченням Державного 

земельного кадастру в автоматизованому порядку з 

урахуванням вимог пунктів 168-170, 176 цього Порядку 

формується заява про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру, а також витяг або повідомлення про 

відмову в наданні таких відомостей, які передаються в режимі 

реального часу у формі електронного документа 

технічними засобами телекомунікацій на адресу 

електронної пошти, зазначену в заяві. У цьому випадку 

формування документів у паперовому вигляді не 

здійснюється. 

Заява про надання відомостей у паперовому вигляді 

підписується заявником під час видачі йому центром 

надання адміністративних послуг витягу або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей з 

про прийняття заяви та присвоєний їй реєстраційний номер. 

Перегляд заявником інформації про стан опрацювання та 

результати розгляду заяви в електронній формі здійснюється 

на Інтернет-сторінці за відомостями про: 

кадастровий номер земельної ділянки; 

дату подання заяви. 

На підставі інформації, наданої заявником під час подання 

заяви в електронній формі за допомогою Інтернет-сторінки 

та здійснення оплати послуги, Державний кадастровий 

реєстратор за місцезнаходженням центру надання 

адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати 

витяг, відповідно до пунктів 168-170, 176 цього Порядку 

формує заяву про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру, а також витяг або повідомлення про 

відмову у наданні таких відомостей та передає їх у 

паперовому вигляді до зазначеного центру або за бажанням 

заявника надсилає такі відомості у електронній формі 

засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу 

електронної пошти, зазначену у заяві. 

У разі подання заяви в електронній формі через Публічну 

кадастрову карту програмним забезпеченням Державного 

земельного кадастру в автоматизованому порядку з 

урахуванням вимог пунктів 168-170, 176 цього Порядку 

формується заява про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру, а також витяг або повідомлення про 

відмову в наданні таких відомостей, які передаються в 

режимі реального часу у електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку на адресу електронної пошти, 

зазначену в заяві. У цьому випадку формування документів у 

паперовому вигляді не здійснюється. 

 

Норму виключено 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n804
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n839
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n804
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n839
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Державного земельного кадастру.”; 

................................... 

 

................................... 

1771. Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, 

внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові 

права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., 

а також за бажанням заявника - відомості Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про речові 

права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в 

порядку інформаційної взаємодії між Державним 

земельним кадастром та Державним реєстром речових 

прав на нерухоме майно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................... 

1771. Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку містить усі відомості про земельну 

ділянку, внесені до Поземельної книги, крім відомостей про 

речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 

2013 р., а також за бажанням заявника - відомості:  

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, 

одержані в порядку інформаційної взаємодії між 

Державним земельним кадастром та Державним 

реєстром речових прав на нерухоме майно;  

про ділянки надр, надані у користування відповідно 

до спеціальних дозволів на користування надрами та 

гірничих відводів, одержані в порядку інформаційної 

взаємодії між Державним земельним кадастром та 

Держгеонадрами; 

про документи, на підставі яких відомості про 

обмеження у використанні земель внесені до Державного 

земельного кадастру. 

................................... 

Підпункти 16 та 19 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України               

щодо вдосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

180. Довідка з Державного земельного кадастру, що 

містить узагальнену інформацію про землі (території), 

формується за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру у двох примірниках, які 

підписує Державний кадастровий реєстратор (адміністратор 

центру надання адміністративних послуг, уповноважена 

посадова особа виконавчого органу органу місцевого 

самоврядування) та засвідчує свій підпис власною печаткою, 

а у разі, коли довідка надається в електронній формі, - 

посвідчує його власним кваліфікованим електронним 

підписом. 

Перший примірник довідки надається заявникові, другий - 

зберігається у відповідному територіальному органі 

Держгеокадастру. 

180. Довідка з Державного земельного кадастру, що 

містить узагальнену інформацію про землі (території), 

формується за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру у двох примірниках, які 

підписує Державний кадастровий реєстратор (адміністратор 

центру надання адміністративних послуг, уповноважена 

посадова особа виконавчого органу органу місцевого 

самоврядування) та засвідчує свій підпис власною печаткою, 

а у разі, коли довідка надається в електронній формі, - 

посвідчує його власним кваліфікованим електронним 

підписом. 

Перший примірник довідки надається заявникові, другий - 

зберігається у відповідному органі, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру. 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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................................... ................................... 

186. Засвідчені копії документів Державного земельного 

кадастру та витяги з них формуються за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру у 

двох примірниках, які підписує Державний кадастровий 

реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних 

послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу 

органу місцевого самоврядування) та засвідчує свій підпис 

власною печаткою, а у разі, коли копія документа Державного 

земельного кадастру або витяг з нього надається в 

електронній формі, - посвідчує його власним кваліфікованим 

електронним підписом. 

Перший примірник копії документа Державного 

земельного кадастру або витягу з нього надається заявникові, 

другий - зберігається у відповідному територіальному 

органі Держгеокадастру. 

................................... 

186. Засвідчені копії документів Державного земельного 

кадастру та витяги з них формуються за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру 

у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий 

реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних 

послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу 

органу місцевого самоврядування) та засвідчує свій підпис 

власною печаткою, а у разі, коли копія документа 

Державного земельного кадастру або витяг з нього надається 

в електронній формі, - посвідчує його власним 

кваліфікованим електронним підписом. 

Перший примірник копії документа Державного 

земельного кадастру або витягу з нього надається заявникові, 

другий - зберігається у відповідному органі, що здійснює 

ведення Державного земельного кадастру. 

................................... 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

190. Доступ до Державного земельного кадастру може 

надаватися до відомостей про: 

1) геодезичну основу Державного земельного кадастру; 

2) картографічну основу Державного земельного кадастру; 

3) державний кордон (графічне зображення державного 

кордону, повні назви суміжних іноземних держав, опис меж 

прикордонної смуги, документи, на підставі яких встановлено 

державний кордон, проведено демаркацію державного 

кордону); 

4) землі в межах територій адміністративно-територіальних 

одиниць (назва адміністративно-територіальної одиниці, опис 

меж адміністративно-територіальної одиниці, площа земель в 

межах адміністративно-територіальної одиниці, повні назви 

суміжних адміністративно-територіальних одиниць, акти, на 

підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-

територіальних одиниць, категорії земель у межах 

адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), 

межі категорії земель, опис меж, площа, документи, на 

190. Доступ до Державного земельного кадастру може 

надаватися до відомостей про: 

1) геодезичну основу Державного земельного кадастру; 

2) картографічну основу Державного земельного кадастру; 

3) державний кордон (графічне зображення державного 

кордону, повні назви суміжних іноземних держав, опис меж 

прикордонної смуги, документи, на підставі яких 

встановлено державний кордон, проведено демаркацію 

державного кордону); 

4) землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць (назва адміністративно-

територіальної одиниці, опис меж адміністративно-

територіальної одиниці, площа земель в межах 

адміністративно-територіальної одиниці, повні назви 

суміжних адміністративно-територіальних одиниць, акти, на 

підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-

територіальних одиниць, категорії земель у межах 

адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), 

Підпункти 9 та 17 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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підставі яких встановлено категорію земель), масиви земель 

сільськогосподарського призначення (назва, код (номер), 

межі масиву та угідь, що входять до його складу, опис меж, 

площа, інформація про земельні ділянки, що входять до 

складу масиву, документи, на підставі яких відомості про 

масив внесено до Державного земельного кадастру), угіддя 

адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), 

контури угідь, площа, документи, на підставі яких визначено 

угіддя, якісні характеристики угідь), економічна та 

нормативна грошова оцінка земель в межах території 

адміністративно-територіальної одиниці, бонітування ґрунтів 

адміністративно-територіальної одиниці); 
 

………………………….. 

межі категорії земель, опис меж, площа, документи, на 

підставі яких встановлено категорію земель), масиви земель 

сільськогосподарського призначення (назва, код (номер), 

межі масиву та угідь, що входять до його складу, опис меж, 

площа, інформація про земельні ділянки, що входять до 

складу масиву, документи, на підставі яких відомості про 

масив внесено до Державного земельного кадастру), угіддя 

адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), 

контури угідь, площа, документи, на підставі яких визначено 

угіддя, якісні характеристики угідь), нормативна грошова 

оцінка земель в межах території адміністративно-

територіальної одиниці, бонітування ґрунтів 

адміністративно-територіальної одиниці); 
………………………….. 

206. Адміністратор Державного земельного кадастру 

здійснює такі заходи щодо збереження та захисту  

відомостей, що містяться у Державному земельному  

кадастрі: 

1) створення та забезпечення функціонування комплексної 

системи збереження та захисту відомостей Державного 

земельного кадастру відповідно до законодавства у сфері 

захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах; 

2) авторизація доступу державних кадастрових 

реєстраторів, користувачів програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру та суб'єктів інформаційної 

взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем до 

Державного земельного кадастру; 

Норма відсутня 

 

 

 

 

3) створення, збереження та захист резервної копії 

відомостей Державного земельного кадастру; 

206. Адміністратор Державного земельного кадастру 

здійснює такі заходи щодо збереження та захисту 

відомостей, що містяться у Державному земельному 

кадастрі: 

1) створення та забезпечення функціонування комплексної 

системи збереження та захисту відомостей Державного 

земельного кадастру відповідно до законодавства у сфері 

захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах; 

2) авторизація доступу державних кадастрових 

реєстраторів, користувачів програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру та суб'єктів інформаційної 

взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем до 

Державного земельного кадастру; 

21) авторизація заявників, уповноважених ними осіб та 

зацікавлених осіб для подачі ними звернень в 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку 

з використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» чи іншого 

альтернативного засобу ідентифікації особи; 

Підпункти 9 та 12 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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4) впровадження та забезпечення використання засобів 

криптографічного та технічного захисту інформації під час 

ведення Державного земельного кадастру; 

5) забезпечення використання кваліфікованого 

електронного підпису для функціонування електронного 

документообігу під час ведення Державного земельного 

кадастру. 
………………………….. 

3) створення, збереження та захист резервної копії 

відомостей Державного земельного кадастру; 

4) впровадження та забезпечення використання засобів 

криптографічного та технічного захисту інформації під час 

ведення Державного земельного кадастру; 

5) забезпечення використання кваліфікованого 

електронного підпису для функціонування електронного 

документообігу під час ведення Державного земельного 

кадастру. 
………………………….. 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 
………………………….. 

 

2062. Адміністратор Державного земельного кадастру 

здійснює заходи щодо створення та супроводження 

програмного забезпечення для моніторингу земельних 

відносин відповідно до вимог Порядку ведення 

моніторингу земельних відносин, який встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

 
………………………….. 

 

Підпункт 3 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

210. Днем реєстрації звернення щодо внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру або 

користування відповідними відомостями вважається: 

день його фактичного отримання апаратом чи 

територіальним органом Держгеокадастру або іншим 

суб’єктом надання адміністративних послуг у сфері 

Державного земельного кадастру в разі, коли звернення 

подається до таких суб’єктів безпосередньо під час їх 

робочого часу або поштою; 

день його фактичного отримання апаратом чи 

територіальним органом Держгеокадастру або іншим 

суб’єктом надання адміністративних послуг у сфері 

Державного земельного кадастру в разі, коли звернення 

подається до таких суб’єктів через центр надання 

адміністративних послуг; 

210. Днем реєстрації звернення щодо внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру або 

користування відповідними відомостями вважається: 

день його фактичного отримання органом, що здійснює 

ведення Державного земельного кадастру або іншим 

суб’єктом надання адміністративних послуг у сфері 

Державного земельного кадастру в разі, коли звернення 

подається до таких суб’єктів безпосередньо під час їх 

робочого часу або поштою 

день його фактичного отримання органом, що здійснює 

ведення Державного земельного кадастру або іншим 

суб’єктом надання адміністративних послуг у сфері 

Державного земельного кадастру в разі, коли звернення 

подається до таких суб’єктів через центр надання 

адміністративних послуг; 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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день подання звернення за допомогою веб-сервісів 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг або 

Інтернет-сторінки в разі, коли звернення подано в 

електронній формі до 18 години робочого дня; 

наступний робочий день з дня подання звернення за 

допомогою веб-сервісів Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг або Інтернет-сторінки в разі, коли 

звернення подано в електронній формі у неробочий день або 

після 18 години робочого дня, або у вихідний, святковий чи 

неробочий день. 

У разі коли звернення щодо внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру або користування 

відповідними відомостями подається Державному 

кадастровому реєстраторові через центр надання 

адміністративних послуг, адміністратор центру надання 

адміністративних послуг зобов’язаний за умови, що обсяг 

документів відповідає вимогам цього Порядку, передати таке 

звернення разом з поданими документами не пізніше 

наступного робочого дня Державному кадастровому 

реєстраторові. 
………………………….. 

день подання звернення за допомогою веб-сервісів 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг або 

Інтернет-сторінки в разі, коли звернення подано в 

електронній формі до 18 години робочого дня; 

наступний робочий день з дня подання звернення за 

допомогою веб-сервісів Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг або Інтернет-сторінки в разі, коли 

звернення подано в електронній формі у неробочий день або 

після 18 години робочого дня, або у вихідний, святковий чи 

неробочий день. 

У разі коли звернення щодо внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру або користування 

відповідними відомостями подається Державному 

кадастровому реєстраторові через центр надання 

адміністративних послуг, адміністратор центру надання 

адміністративних послуг зобов’язаний за умови, що обсяг 

документів відповідає вимогам цього Порядку, передати таке 

звернення разом з поданими документами не пізніше 

наступного робочого дня Державному кадастровому 

реєстраторові. 
………………………….. 

Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

3. Зміст електронного документа формується на основі 

відомостей, що містяться у паперових документах, складених 

виконавцями робіт. 

 
………………………….. 

 

3. Зміст електронного документа формується на основі 

відомостей, що містяться у паперових документах та їх 

аналогах у електронній формі, складених виконавцями 

робіт. 
………………………….. 

 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

4. До електронного документа вноситься інформація про: 

результати та виконавців робіт із землеустрою та оцінки 

4. До електронного документа вноситься інформація про: 

результати (існуючі, за наявності – проектні) та 

Підпункт 11 пункту 31 

розділу І Закону 
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земель, топографо-геодезичних робіт; 

об’єкти Державного земельного кадастру; 

суб’єктів земельних відносин. 

виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, 

топографо-геодезичних робіт; 

об’єкти Державного земельного кадастру; 

суб’єктів земельних відносин. 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

23. Елемент “Інформація про електронний документ” 

(ServiceInfo) складається з таких елементів, в яких 

зазначаються: 

1) в елементі “Ідентифікація електронного документа” 

(FileID) - дата формування електронного документа (FileDate) 

та його унікальний ідентифікатор (FileGUID). 

Датою формування електронного документа є момент 

внесення всіх обов’язкових та опціонних даних, які одержані 

за результатами виконання земельнокадастрових та 

землеоціночних робіт та надання послуг. 

Унікальний ідентифікатор електронного документа 

присвоюється у разі створення системи ідентифікуючих 

даних (ідентифікаторів); 

2) в елементі “Версія формату електронного документа” 

(FormatVersion) - інформація про версію електронного 

документа у разі її присвоєння; 

3) в елементі “Найменування територіального органу 

Держгеокадастру” (ReceiverName) - повне найменування 

територіального органу Держгеокадастру, який перевіряє 

дані електронного документа; 

4) в елементі “Ідентифікатор територіального органу 

Держгеокадастру” (ReceiverIdentifier) - код 

територіального органу Держгеокадастру; 

5) в елементі “Назва програмного забезпечення” (Software) 

- повна назва комп’ютерної програми, за допомогою якої 

формуються дані електронного документа; 

6) в елементі “Версія програмного забезпечення” 

23. Елемент “Інформація про електронний документ” 

(ServiceInfo) складається з таких елементів, в яких 

зазначаються: 

1) в елементі “Ідентифікація електронного документа” 

(FileID) - дата формування електронного документа 

(FileDate) та його унікальний ідентифікатор (FileGUID). 

Датою формування електронного документа є момент 

внесення всіх обов’язкових та опціонних даних, які одержані 

за результатами виконання земельнокадастрових та 

землеоціночних робіт та надання послуг. 

Унікальний ідентифікатор електронного документа 

присвоюється у разі створення системи ідентифікуючих 

даних (ідентифікаторів); 

2) в елементі “Версія формату електронного документа” 

(FormatVersion) - інформація про версію електронного 

документа у разі її присвоєння; 

Норму виключено 

 

 

 

 

 

 

5) в елементі “Назва програмного забезпечення” (Software) 

- повна назва комп’ютерної програми, за допомогою якої 

формуються дані електронного документа; 

6) в елементі “Версія програмного забезпечення” 

Підпункти 9 та 13 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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(SoftwareVersion) - версія комп’ютерної програми, за 

допомогою якої формуються дані електронного документа. 

 

(SoftwareVersion) - версія комп’ютерної програми, за 

допомогою якої формуються дані електронного документа. 

 

24. Інформація, що зазначається в елементах згідно з 

підпунктами 3 і 4 пункту 23 цих вимог, використовується 

під час проведення перевірки належності подання 

електронного документа на перевірку, систематизації 

електронних документів, з метою упорядкування даних 

Державного земельного кадастру, інформація, що 

зазначається в елементах згідно з підпунктами 5 і 6 

пункту 23 цих вимог, - для проведення аналізу ефективності 

програмного забезпечення під час формування даних 

електронних документів та для внесення пропозицій стосовно 

їх вдосконалення. 
………………………….. 

 

24. Інформація, що зазначається в елементах згідно з 

підпунктами 5 і 6 пункту 23 цих вимог, - для проведення 

аналізу ефективності програмного забезпечення під час 

формування даних електронних документів та для внесення 

пропозицій стосовно їх вдосконалення. 

 

 

 

 

 

 
………………………….. 

 

Підпункти 9 та 13 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

30. В елементі “Територіальна зона (група об’єктів 

Державного земельного кадастру)” (TerritorialZoneInfo) 

зазначаються такі елементи та дані: 
………………………….. 

5) в елементі “Державна експертиза землевпорядної 

документації” (DocumentExpertise), зокрема: 

в елементі “Потреба у проведенні державної експертизи” 

(ExpertiseRequired) - відомості про проведення обов’язкової 

державної експертизи документації із землеустрою 

відповідно до Закону України “Про державну експертизу 

землевпорядної документації” згідно з додатком 10; 

в елементі “Найменування органу Держгеокадастру” 

(Expertise Аuthority) - найменування структурного 

підрозділу Держгеокадастру або його територіального 

органу, який проводив державну експертизу 

землевпорядної документації; 

в елементі “Дата висновку” (ExpertiseDate) - 

дата затвердження висновку державної експертизи 

землевпорядної документації відповідно до Закону України 

30. В елементі “Територіальна зона (група об’єктів 

Державного земельного кадастру)” (TerritorialZoneInfo) 

зазначаються такі елементи та дані: 
………………………….. 

Норму виключено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1005
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1006
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1006
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1005
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n1006
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
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“Про державну експертизу землевпорядної документації”; 

в елементі “Номер висновку” (ExpertiseNumber) - номер 

висновку державної експертизи землевпорядної 

документації; 
………………………….. 

 

 

 

 

 
………………………….. 

31. Якщо документація із землеустрою не проходила 

державної експертизи, елемент “Державна експертиза 

землевпорядної документації” (DocumentExpertise) не 

заповнюється. 
 

 

 

 
………………………….. 

Норму виключено 

 

 

 

 

 

 

 
………………………….. 

Підпункт 4 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

35. Елемент “Кадастровий квартал” (CadastralQuarterInfo) 

використовується в Державному земельному кадастрі для 

швидкого доступу до інформації про земельну ділянку (її 

місцезнаходження, права на неї та обмеження таких прав) і 

складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:  

1) в елементі “Номер кадастрового кварталу” 

(CadastralQuarterNumber) - тризначний номер кадастрового 

кварталу; 

2) в елементі “Інформація про регіон” 

(RegionalContacts): 

прізвище, ім’я та по батькові керівника органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування 

на дату затвердження документації із землеустрою 

(LocalAuthorityHead); 

прізвище, ім’я та по батькові начальника 

територіального органу Держгеокадастру у районах, 

містах республіканського (Автономної Республіки Крим) 

та обласного значення на дату погодження документації із 

35. Елемент “Кадастровий квартал” (CadastralQuarterInfo) 

використовується в Державному земельному кадастрі для 

швидкого доступу до інформації про земельну ділянку (її 

місцезнаходження, права на неї та обмеження таких прав) і 

складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:  

1) в елементі “Номер кадастрового кварталу” 

(CadastralQuarterNumber) - тризначний номер кадастрового 

кварталу; 

Норму виключено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпункти 9 та 13 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_15
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землеустрою (DKZRHead); 

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів 

кадастрового кварталу” (Externals) - відомості про зовнішні 

межі кадастрового кварталу; 

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів 

кадастрового кварталу” (Internals) - відомості про внутрішні 

межі кадастрового кварталу.  

Внесення відомостей в елементи, зазначені у підпунктах 3 і 

4 цього пункту, здійснюється за допомогою елемента “Межа 

зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрового кварталу” 

(Boundary) згідно з додатком 11; 

5) в елементі “Блок опису земельних ділянок” (Parcels) - 

дані про кожну земельну ділянку (ParcelInfo), з яких 

складається кадастровий квартал. 

 

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів 

кадастрового кварталу” (Externals) - відомості про зовнішні 

межі кадастрового кварталу; 

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів 

кадастрового кварталу” (Internals) - відомості про внутрішні 

межі кадастрового кварталу.  

Внесення відомостей в елементи, зазначені у підпунктах 3 

і 4 цього пункту, здійснюється за допомогою елемента 

“Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрового 

кварталу” (Boundary) згідно з додатком 11; 

5) в елементі “Блок опису земельних ділянок” (Parcels) - 

дані про кожну земельну ділянку (ParcelInfo), з яких 

складається кадастровий квартал. 

54. Елемент “Реквізити документації” 

(TechnicalDocumentationInfo) складається з елементів, які 

містять інформацію про вид документації, проведення її 

державної експертизи та затвердження, в яких зазначаються: 

1) в елементі “Вид документації” (DocumentationType) - код 

виду документації згідно з додатком 8; 

2) в елементі “Дата складення документації” (DraftingDate) - 

дата складення документації виконавцем робіт (з 

урахуванням витрат часу на доопрацювання, що 

обумовлені зауваженнями, викладеними у висновку 

державної експертизи землевпорядної документації); 

3) в елементі “Реєстраційні дані документації” 

(RegistrationDate) - така інформація: 

в елементі “Обліковий номер документації” (BookNumber) - 

номер документації, який присвоюється її розробником або 

територіальним органом Держгеокадастру; 

в елементі “Дата реєстрації” (RegistrationDate) - дата 

реєстрації документації; 

в елементі “Орган, що зареєстрував документацію” 

(RegistrationAuthority) - найменування органу, який 

зареєстрував документацію; 

54. Елемент “Реквізити документації” 

(TechnicalDocumentationInfo) складається з елементів, які 

містять інформацію про вид документації та її затвердження, 

в яких зазначаються: 

1) в елементі “Вид документації” (DocumentationType) - код 

виду документації згідно з додатком 8; 

2) в елементі “Дата складення документації” (DraftingDate) 

- дата складення документації виконавцем робіт; 

 

 

3) в елементі “Реєстраційні дані документації” 

(RegistrationDate) - така інформація: 

в елементі “Обліковий номер документації” (BookNumber) 

- номер документації, який присвоюється її розробником або 

територіальним органом Держгеокадастру; 

в елементі “Дата реєстрації” (RegistrationDate) - дата 

реєстрації документації; 

в елементі “Орган, що зареєстрував документацію” 

(RegistrationAuthority) - найменування органу, який 

зареєстрував документацію; 

4) в елементі “Перелік документів, які використовуються 

Підпункт 4 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n24
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4) в елементі “Перелік документів, які використовуються 

для формування електронного документа” (DocumentList) - 

послідовно відповідно до змісту документації код документа 

згідно з додатком 9. У разі відсутності коду документа, який 

міститься у документації, зазначається його повна назва; 

5) в елементі “Відомості про проходження 

державної експертизи землевпорядної документації” 

(Expertise) - така інформація: 

потреба у проведенні державної експертизи 

(ExperitseRequired) - код форми державної експертизи 

землевпорядної документації відповідно до Закону України 

“Про державну експертизу землевпорядної документації” 

згідно з додатком 10; 

найменування органу Держгеокадастру 

(ExpertiseАuthority), зокрема структурного підрозділу 

центрального апарату або територіального органу 

Держгеокадастру, який проводив державну експертизу 

землевпорядної документації; 

висновок державної експертизи землевпорядної 

документації (ExpertOpinion), де зазначаються типи 

висновків експертизи землевпорядної документації згідно з 

переліком, наведеним у додатку 25; 

дата висновку (ExpertiseDate) державної експертизи 

землевпорядної документації відповідно до Закону України 

“Про державну експертизу землевпорядної документації”; 

номер висновку (ExpertiseNumber) 

державної експертизи землевпорядної документації; 
………………………….. 

для формування електронного документа” (DocumentList) - 

послідовно відповідно до змісту документації код документа 

згідно з додатком 9. У разі відсутності коду документа, який 

міститься у документації, зазначається його повна назва; 

Норму виключено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………….. 

55. Якщо документація не проходила 

державної експертизи землевпорядної документації, в 

елементі “Відомості про проходження 

державної експертизи землевпорядної документації” 

(Expertise) не зазначається інформація в елементах 

ExpertiseАuthority, ExpertOpinion, ExpertiseDate та 

ExpertiseNumber, тобто не зазначається інформація про 

Норму виключено 

 

 

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_29
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найменування структурного підрозділу центрального 

апарату або територіального органу Держгеокадастру, 

дату та номер висновку експертизи. 
………………………….. 

 

 

 
………………………….. 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші 

обмеження щодо користування земельною ділянкою 

 

64. Елемент “Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій 

та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” 

(RestrictionInfo) наведений у додатку 33. 

65. Елемент “Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій 

та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” 

(RestrictionInfo) включає елементи, у яких зазначається 

інформація про встановлення та припинення обмеження щодо 

використання земельної ділянки, в яких зазначаються: 
………………………….. 

10) в елементі “Плата за користування земельною 

ділянкою” (Payment) - інформація про платність (Paid) або 

безоплатність (Free) користування земельною ділянкою. 

Якщо користування земельною ділянкою є платним, 

зазначається розмір плати у грошовій (MoneyRent) чи іншій 

формі (OtherRent); 

Норма відсутня 

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші 

обмеження щодо користування земельною ділянкою 

 

64. Елемент “Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій 

та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” 

(RestrictionInfo) наведений у додатку 33. 

65. Елемент “Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій 

та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” 

(RestrictionInfo) включає елементи, у яких зазначається 

інформація про встановлення та припинення обмеження 

щодо використання земельної ділянки, в яких зазначаються: 
………………………….. 

10) в елементі “Плата за користування земельною 

ділянкою” (Payment) - інформація про платність (Paid) або 

безоплатність (Free) користування земельною ділянкою. 

Якщо користування земельною ділянкою є платним, 

зазначається розмір плати у грошовій (MoneyRent) чи іншій 

формі (OtherRent); 

11) в елементі “Режимоутворюючий об’єкт, що 

обумовлює обмеження у користуванні земельною 

ділянкою” (ModeObject) – відомості про тип 

режимоутворюючого об’єкта (Type) та його опис (Point/ 

Lines/ Externals). 

Підпункти 8 та 14 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

Землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць 

 

693. Елемент “Землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць” (Lands) наведений у додатку 41 до 

цих вимог. 

Землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць, землі в межах території 

територіальної громади 

693. Елемент “Землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць”, “Землі в межах території 

територіальної громади” (Lands) наведено у додатках 41 та 

411 до цих вимог. 

Підпункти 6, 7 та 9 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n200
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n200
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дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

694. Елемент “Землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць” (Lands) включає елементи, які 

містять відомості про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць (Автономної 

Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, 

районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами, в 

яких зазначаються: 

 

 

1) в елементі “Назва адміністративно-територіальної 

одиниці” (TerritorialZoneName) - відомості про тип та назву 

адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним 

реєстром географічних назв та Класифікатором об’єктів 

адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97; 

 

 

 

2) в елементі “Опис меж адміністративно-територіальної 

одиниці” (LandsMetricInfo) - метричні відомості про межі 

адміністративно-територіальної одиниці, а саме: 

 

 

графічне зображення меж адміністративно-територіальної 

одиниці з координатами їх поворотних точок, текстовим 

описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок); 

кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на 

місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної 

одиниці (в цілому та окремих ділянок); 

 

 

3) в елементі “Площа земель” (LandsArea) - площа земель у 

межах території адміністративно-територіальної одиниці; 

694. Елемент “Землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць/Землі в межах території 

територіальної громади” (Lands) включає елементи, які 

містять відомості про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць (Автономної 

Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, 

районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами/  

про землі в межах території територіальної громади, в 

яких зазначаються: 

1) в елементі “Назва адміністративно-територіальної 

одиниці/Найменування територіальної громади” 

(TerritorialZoneName) - відомості про тип та назву 

адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним 

реєстром географічних назв та Класифікатором об’єктів 

адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 

/відомості про тип та найменування територіальної 

громади; 

2) в елементі “Опис меж адміністративно-територіальної 

одиниці/Опис меж території територіальної громади” 

(LandsMetricInfo) - метричні відомості про межі 

адміністративно-територіальної одиниці/території 

територіальної громади, а саме: 

графічне зображення меж адміністративно-територіальної 

одиниці/території територіальної громади з координатами 

їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в 

цілому та окремих ділянок); 

кількість та координати межових знаків, якими в натурі 

(на місцевості) закріплено межі адміністративно-

територіальної одиниці/території територіальної громади  

(в цілому та окремих ділянок); 

3) в елементі “Площа земель” (LandsArea) - площа земель 

у межах території адміністративно-територіальної 

Підпункти 9 та 17 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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4) в елементі “Назви суміжних адміністративно-

територіальних одиниць” (OutsideLands) - відомості про типи 

та назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць 

згідно з Державним реєстром географічних назв та 

Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального 

устрою України ДК 014-97; 

 

 

5) в елементі “Інформація про документи, на підставі яких 

встановлено (змінено) межі” (LandsDocumentation) - 

інформація про документи, на підставі яких встановлено 

(змінено) межі адміністративно-територіальної одиниці, а 

саме: 

назва, дата та номер рішення про затвердження 

документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць, найменування органу, що його 

прийняв; 

 

електронні копії документів, на підставі яких встановлено 

(змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць; 

 

 

 

 
………………………….. 
7) в елементі “Відомості про угіддя” (LandsParcels) - 

відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці, 

а саме: 

назва, код (номер) угіддя (в цілому і за окремими 

контурами) згідно з додатками 2 і 4 до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного 

Порядку; 

контури угідь з координатами їх поворотних точок та 

довжиною; 

одиниці/території територіальної громади; 

4) в елементі “Назви суміжних адміністративно-

територіальних одиниць/Найменування суміжних 

територіальних громад” (OutsideLands) - відомості про типи 

та назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць 

згідно з Державним реєстром географічних назв та 

Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального 

устрою України ДК 014-97 /відомості про тип та 

найменування суміжних територіальни хгромад; 

5) в елементі “Інформація про документи, на підставі яких 

встановлено (змінено) межі” (LandsDocumentation) - 

інформація про документи, на підставі яких встановлено 

(змінено) межі адміністративно-територіальної 

одиниці/території територіальної громади, а саме: 

назва, дата та номер рішення про затвердження 

документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць/території 

територіальної громади, найменування органу, що його 

прийняв; 

електронні копії документів, на підставі яких встановлено 

(змінено) межі адміністративно-територіальних 

одиниць/території територіальної громади; 

51) в елементі “KATOTTG”- відомості затвердженого 

кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та 

територій територіальних громад; 
………………………….. 
7) в елементі “Відомості про угіддя” (LandsParcels) - 

відомості про проектні угіддя адміністративно-

територіальної одиниці, а саме: 

назва, код (номер) угіддя (в цілому і за окремими 

контурами) згідно з додатками 2 і 4 до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного 

Порядку; 

контури угідь з координатами їх поворотних точок та 

довжиною; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n9
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площа кожного угіддя (в цілому і за окремими контурами); 

інформація про документи, на підставі яких визначено 

угіддя (назва, дата та номер рішення про затвердження 

відповідної документації із землеустрою, найменування 

органу, що його прийняв), електронні копії таких 

документів; 
………………………….. 

8) в елементі “Відомості про економічну та нормативну 

грошову оцінку земель” (LandsValuation) - відомості про 

економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах 

території адміністративно-територіальної одиниці, а саме: 
………………………….. 

Перелік відомостей про економічну оцінку земель, які 

вносяться до Державного земельного кадастру, 

визначається Мінекономіки; 
………………………….. 

площа кожного угіддя (в цілому і за окремими контурами); 

Норму виключено 

 

 

 
………………………….. 

 

8) в елементі “Відомості про нормативну грошову оцінку 

земель” (LandsValuation) - відомості про нормативну 

грошову оцінку земель у межах території адміністративно-

територіальної одиниці, а саме: 
………………………….. 

Норму виключено 

 

 
………………………….. 

Відомості про економічну та нормативну оцінку земель 

 

699. Елемент “Відомості про економічну та нормативну 

грошову оцінку земель” (LandsValuation) наведений у додатку 

45 до цих вимог. 
………………………….. 

Відомості про нормативну оцінку земель 

 

699. Елемент “Відомості про нормативну грошову оцінку 

земель” (LandsValuation) наведений у додатку 45 до цих 

вимог. 
………………………….. 

Підпункти 9 та 17 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

Кваліфікований електронний підпис електронного 

документа 

71. Залежно від порядку формування та проведення 

перевірки електронного документа його зміст доповнюється 

елементами, які включають кваліфікований електронний 

підпис та відомості про осіб, відповідальних за формування 

даних електронного документа. 

 

Кваліфікований електронний підпис електронного 

документа 

71. Залежно від порядку формування та проведення 

перевірки електронного документа його зміст доповнюється 

елементами, які включають кваліфікований електронний 

підпис з використанням кваліфікованої електронної 

позначки часу та відомості про осіб, відповідальних за 

формування даних електронного документа. 

Підпункт 10 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84#w1_41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84#w1_42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84#w1_41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84#w1_42
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дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

72. Кваліфікований електронний підпис в електронному 

документі накладається згідно із Законами України “Про 

електронні документи та електронний документообіг” і “Про 

електронні довірчі послуги”. 

 

72. Кваліфікований електронний підпис з 

використанням кваліфікованої електронної позначки часу 
в електронному документі накладається згідно із Законами 

України “Про електронні документи та електронний 

документообіг” і “Про електронні довірчі послуги”. 

Підпункт 10 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

Інформація про електронний документ відповідно до додатку 2 до Вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного 

документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
 

Додаток 2  

до вимог 

ІНФОРМАЦІЯ  

про електронний документ 

UkrainianCadastralExchangeFile/  

 

AdditionalPart/  

 

ServiceInfo 

ServiceInfo  

 

Службова інформація 

Склад елемента Додаткова 

інформація 

FileID  

 

FileDate  

 

  

Додаток 2  

до вимог 

ІНФОРМАЦІЯ  

про електронний документ 

UkrainianCadastralExchangeFile/  

 

AdditionalPart/  

 

ServiceInfo 

ServiceInfo  

 

Службова інформація 

Склад елемента Додаткова 

інформація 

FileID  

 

FileDate  

 

  

Підпункти 9 та 13 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84#w1_43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84#w1_43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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Ідентифікація 

електронного документа 

Дата формування 

файла 

FileGUID  

 

Унікальний 

ідентифікатор 

файла 

  

FormatVersion  

 

Версія формату 

електронного документа 

    

ReceiverName  

 

Найменування 

територіального органу 

Держгеокадастру 

    

ReceiverIdentifier  

 

Ідентифікатор 

територіального органу 

Держгеокадастру 

    

Software  

 

Назва програмного 

забезпечення 

    

SoftwareVersion  

 

Версія програмного 

забезпечення 

    

 

Ідентифікація 

електронного документа 

Дата формування 

файла 

FileGUID  

 

Унікальний 

ідентифікатор 

файла 

  

FormatVersion  

 

Версія формату 

електронного документа 

    

Норму виключено 

 

 

 

 

    

Норму виключено 

 

 

 

 

    

Software  

 

Назва програмного 

забезпечення 

    

SoftwareVersion  

 

Версія програмного 

забезпечення 

    

 

Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру відповідно до додатку 6 до Вимог до змісту, структури і технічних 

характеристик електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
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Додаток 6  

до вимог 

КООРДИНАТИ  

вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру 

COMPLEX TYPE 

PointInfo 

 

Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного 

кадастру 

Склад комплексного типу Додатко

ва 

інформа

ція 

Point 

 

Вузол 

полігона 

об'єкта 

Державного 

земельного 

кадастру 

UIDP 

 

Унікальний номер 

вузла полігона 

об'єкта 

Державного 

земельного 

кадастру 

    

PN 

 

Ім'я вузла 

полігона об'єкта 

Державного 

земельного 

кадастру 

    

Норма відсутня 

 

 

 

  

Додаток 6  

до вимог 

КООРДИНАТИ  

вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру 

COMPLEX TYPE 

PointInfo 

 

Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного 

кадастру 

Склад комплексного типу Додатк

ова 

інформ

ація 

Point 

 

Вузол 

полігона 

об'єкта 

Державного 

земельного 

кадастру 

UIDP 

 

Унікальний 

номер вузла 

полігона об'єкта 

Державного 

земельного 

кадастру 

    

 

 

PN 

 

Ім'я вузла 

полігона об'єкта 

Державного 

земельного 

кадастру 

    

Landmark 

Ознака 

наявності 

межового знаку 

  

Підпункт 18 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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Норма відсутня 

 

 

  

Норма відсутня 

 

 

  

Норма відсутня 

 

 

 

  

Норма відсутня 

 

 

  

Норма відсутня 
 

 

 

 

  

DeterminationMeth

od 

 

Метод визначення 

Survey 

 

Геодезичні 

виміри 

  

GPS 

 

GPS зйомка 

  

Digitization 

 

Дигіталізація 

картографічних 

матеріалів 

  

на даній точці 

 True 

Наявний 

межовий знак 

 

 False 

Відсутній 

межовий знак 

 

LandmarkNumbe

r 

Номер межового 

знаку 

  

LandmarkType 

Вид межового 

знаку 

  

DescriptionLand

mark 

Опис місця 

знаходження 

межового знака 

  

DeterminationMet

hod 

 

Метод 

визначення 

Survey 

 

Геодезичні 

виміри 

  

GPS 

 

GPS зйомка 

  

Digitization 

 

Дигіталізація 

картографічних 

матеріалів 
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Photogrammetry 

 

Фотограмметрич

ні виміри 

  

  X     

Y     

H     

MX     

MY     

MH     

Description 

 

Опис точки 

    

 

 

Photogrammetry 

 

Фотограмметрич

ні виміри 

  

  X     

Y     

H     

MX     

MY     

MH     

Description 

 

Опис точки 

    

 

 

Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру) відповідно до додатку 7 до Вимог до змісту, структури і технічних 

характеристик електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 7 

до вимог 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА 

(група об'єктів Державного земельного кадастру) 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

InfoPart/ 

TerritorialZoneInfo 

TerritorialZoneInfo 

Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного 

кадастру) 

Склад елемента Додаткова 

інформація 

Territorial TerritorialZoneC  зазначаються 

Додаток 7 

до вимог 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА 

(група об'єктів Державного земельного кадастру) 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

InfoPart/ 

TerritorialZoneInfo 

TerritorialZoneInfo 

Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного 

кадастру) 

Склад елемента Додаткова 

інформація 

Territorial TerritorialZoneC  зазначаються 

Підпункти 4, 6, 7 та 9  

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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ZoneNumber 

Номер 

територіальної 

зони - обліковий 

номер об’єкта 

Державного 

земельного 

кадастру 

ode 

Ідентифікатор 

територіальної 

зони - код 

об’єкта 

Державного 

земельного 

кадастру певної 

групи 

(тризначний) 

дані згідно 

з додатком 

2 до Порядку 

ведення 

Державного 

земельного 

кадастру 

 TerritorialZoneI

D 

Ідентифікатор 

територіальної 

зони – 

позначення виду 

об’єкта 

Державного 

земельного 

кадастру певної 

групи 

(шестизначний) 

 зазначаються 

дані згідно 

з додатками 3-

6 до Порядку 

ведення 

Державного 

земельного 

кадастру, 

додатком 42 

до вимог 

 TerritorialZoneS

hort Number 

Порядковий 

номер об’єкта 

Державного 

земельного 

кадастру певної 

групи та виду 

(десятизначний) 

  

Об’єкти 

Державного 

земельного 

кадастру” 

Border 

 

type Border 

 

 зазначаються 

дані згідно з 

додатком 40 

до вимог 

ZoneNumber 

Номер 

територіальної 

зони - обліковий 

номер об’єкта 

Державного 

земельного 

кадастру 

ode 

Ідентифікатор 

територіальної 

зони - код 

об’єкта 

Державного 

земельного 

кадастру певної 

групи 

(тризначний) 

дані згідно 

з додатком 

2 до Порядку 

ведення 

Державного 

земельного 

кадастру 

 TerritorialZoneI

D 

Ідентифікатор 

територіальної 

зони – 

позначення 

виду об’єкта 

Державного 

земельного 

кадастру певної 

групи 

(шестизначний) 

 зазначаються 

дані згідно 

з додатками 3-

6 до Порядку 

ведення 

Державного 

земельного 

кадастру, 

додатком 42 

до вимог 

 TerritorialZoneS

hort Number 

Порядковий 

номер об’єкта 

Державного 

земельного 

кадастру певної 

групи та виду 

(десятизначний) 

  

Об’єкти 

Державного 

земельного 

кадастру” 

Border 

 

type Border 

 

 зазначаються 

дані згідно з 

додатком 40 

до вимог 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n6


76 
 

(Objects) Державний 

кордон України 

 Lands type Lands 

 

Землі в межах 

територій 

адміністративно

-територіальних 

одиниць 

 зазначаються 

дані згідно з 

додатком 41 

до вимог 

 Норма відсутня 

 

 

 

  

 Lands 

Restrictions 

 

type Lands 

Restrictions 

 

Обмеження у 

використанні 

земель 

 зазначаються 

дані згідно з 

додатком 43 

до вимог 

ModeObjects 

type 

ModeObjects 

 

Опис 

режимоутворю

ючого об’єкта 

  зазначаються 

дані згідно з 

додатком 44 

до вимог 

...............    
 

 
Cost 

 

Кошторисна 

вартість 

  

(Objects) Державний 

кордон України 

 Lands type Lands 

 

Землі в межах 

територій 

адміністративно

-територіальних 

одиниць 

 зазначаються 

дані згідно з 

додатком 41 

до вимог 

 Землі в межах 

території 

територіальної 

громади 

 зазначаються 

дані згідно з 

додатком 411 

до вимог 

 Lands 

Restrictions 

 

type Lands 

Restrictions 

 

Обмеження у 

використанні 

земель 

 зазначаються 

дані згідно з 

додатком 43 

до вимог 

ModeObjects 

type 

ModeObjects 

 

Опис 

режимоутворю

ючого об’єкта 

  зазначаються 

дані згідно з 

додатком 44 

до вимог 

...............    
 

 
Cost 

 

Кошторисна 

вартість 
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документації 

DocumentExper

tise 

Державна експ

ертиза 

землевпорядної 

документації 

ExpertiseRequir

ed 

Потреба у 

проведенні 

державної експ

ертизи 

 зазначаються 

дані згідно з 

додатком 10 

до вимог 

ExpertiseAuthor

ity 

Найменування 

органу 

Держгеокадаст

ру 

  

ExpertiseDate 

Дата висновку 

  

ExpertiseNumbe

r 

Номер 

висновку 

  

Documentation 

Approval 

Затвердження 

документації із 

землеустрою, 

інших 

документів 

ApprovedBy 

Найменування 

органу 

  

ApprovalDate 

Дата рішення 

  

ApprovalNumber 

Номер рішення 

  

...............    
 

документації 

Норму 

виключено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

   

   

Documentation 

Approval 

Затвердження 

документації із 

землеустрою, 

інших 

документів 

ApprovedBy 

Найменування 

органу 

  

ApprovalDate 

Дата рішення 

  

ApprovalNumber 

Номер рішення 

  

...............    
 

Види документації із землеустрою відповідно до додатку 8 до Вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного 

документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 

Додаток 8 

до вимог 

ВИДИ 

Додаток 8 

до вимог 

ВИДИ 

Стаття 57 Закону 

України "Про 

землеустрій"; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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документації із землеустрою 

Код Назва документації 

001 Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальних одиниць 

…  

 

020 Технічна документація із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель 

…  

026 Схеми землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць 

027 Технічна документація з економічної оцінки 

земель 

028 Містобудівна документація 

029 Інші документи 

030 Проект землеустрою щодо впорядкування 

території населених пунктів 

 Норма відсутня 

 

 

 

 Норма відсутня 

 

 Норма відсутня 

 

 Норма відсутня 

 

документації із землеустрою 

Код Назва документації 

001 Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальних одиниць 

…  

 

020 Технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

…  

026 Схеми землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць 

 Норму виключено 

 

028 Містобудівна документація 

029 Інші документи 

030 Проект землеустрою щодо впорядкування 

території населених пунктів 

031 Проект землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та 

організацій 

032 Проект землеустрою щодо встановлення меж 

територій територіальних громад 

033 Робочі проекти землеустрою 

034 Проект створення територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

Підпункти 7, 9, 17, 21 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин»; 

Абзац третій частини 

четвертої статті 

21 Закону України 

«Про Державний 

земельний кадастр» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#w1_3
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 Норма відсутня 

 

 

 Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 Норма відсутня 

 
 

035 Технічна документація із землеустрою щодо 

резервування цінних для заповідання 

територій та об’єктів 

036 Матеріали, за якими відповідно до 

законодавства, що діяло на момент їх 

розроблення, здійснювалося встановлення 

обмежень у використанні земель визначених 

відповідно до Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» і які встановлені до 

набрання чинності частиною сьомою статті 47 

Закону України «Про землеустрій» 

037 Науково-проектна документація у сфері 

охорони культурної спадщини 
 

Перелік документів для формування електронного документа відповідно до додатку 9 до Вимог до змісту, структури і технічних 

характеристик електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 

Додаток 9 

до вимог 

ПЕРЕЛІК 

документів для формування електронного 

документа 

Код Назва документа 

001 Пояснювальна записка 

…  

034 Висновок територіального органу Держгеокадастру 

 

035 Висновок державної експертизи землевпорядної 

документації 

Додаток 9 

до вимог 

ПЕРЕЛІК 

документів для формування електронного 

документа 

Код Назва документа 

001 Пояснювальна записка 

…  

034 Висновок територіального органу 

Держгеокадастру 

 Норму виключено 

 

Підпункт 4 та 12 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950


80 
 

036 Акт погодження меж земельної ділянки суміжними 

землевласниками та/або землекористувачами 

…  

072 Інші інформаційні матеріали до технічної 

документації з нормативної грошової оцінки  

земель 

 Норма відсутня 

 

 

 

 

 
 

036 Акт погодження меж земельної ділянки суміжними 

землевласниками та/або землекористувачами 

…  

072 Інші інформаційні матеріали до технічної 

документації з нормативної грошової оцінки 

земель 

073 Документ, що підтверджує згоду органу 

виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування, фізичної чи юридичної особи 

про поділ, об’єднання земельних ділянок із 

нотаріально засвідченою справжністю підпису 

на такому документі 
 

Форми державної експертизи землевпорядної документації відповідно до додатку 10 до Вимог до змісту, структури і технічних 

характеристик електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 

Додаток 10 

до вимог 

ФОРМИ 

державної експертизи землевпорядної 

документації 

Код Назва 

1 Документація із землеустрою підлягає обов'язковій 

державній експертизі 

2 Документація із землеустрою може бути подана 

для проведення добровільної державної експертизи 

3 Документація із землеустрою підлягає вибірковій 

державній експертизі 
 

Норму виключено Підпункт 4 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

Кадастровий квартал відповідно до додатку 13 до Вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа 

відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17 жовтня 2012 р. № 1051 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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Додаток 13 

до вимог 

КАДАСТРОВИЙ КВАРТАЛ 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

 

InfoPart / 

 

CadastralZoneInfo/ 

 

CadastralQuarters/ 

 

CadastralQuarterInfo 

CadastralQuarterInfo 

 

Кадастровий квартал 

Склад елемента Додаткова 

інформація 

Cadastral 

QuarterNum

ber 

 

Номер 

кадастровог

о кварталу 

      

Regional 

Contacts 

 

Інформаці

я про 

регіон 

LocalAuthorityHead 

 

type FullNameType 

 

Прізвище, ім'я та 

по батькові 

керівника органу 

виконавчої влади 

або місцевого 

  Зазначают

ься дані 

згідно 

з додатком 

38 до 

вимог 

Додаток 13 

до вимог 

КАДАСТРОВИЙ КВАРТАЛ 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

 

InfoPart / 

 

CadastralZoneInfo/ 

 

CadastralQuarters/ 

 

CadastralQuarterInfo 

CadastralQuarterInfo 

 

Кадастровий квартал 

Склад елемента Додаткова 

інформація 

Cadastral 

QuarterNum

ber 

 

Номер 

кадастрово

го кварталу 

      

Норму 

виключено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Підпункти 9 та 13 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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самоврядування 

DKZRHead 

 

type FullNameType 

 

Прізвище, ім'я та 

по батькові 

начальника 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

  Зазначают

ься дані 

згідно 

з додатком 

38 до 

вимог 

Externals 

 

Блок опису 

зовнішніх 

полігонів 

кадастровог

о кварталу 

Boundary 

 

type Boundary 

 

Межі кадастрового 

кварталу 

  Зазначають

ся дані 

згідно 

з додатком 

11 до вимог 

Internals 

 

Блок опису 

внутрішніх 

полігонів 

кадастрового 

кварталу 

Boundary 

 

type 

Boundary 

 

Межа 

внутрішньог

о полігона 

кадастрового 

кварталу 

Зазначають

ся дані 

згідно 

з додатком 

11 до вимог 

Parcels 

 

Блок опису 

земельних 

ділянок 

ParcelInfo 

 

Земельна ділянка 

  Зазначають

ся дані 

згідно 

з додатком 

14 до вимог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Externals 

 

Блок опису 

зовнішніх 

полігонів 

кадастрово

го кварталу 

Boundary 

 

type Boundary 

 

Межі кадастрового 

кварталу 

  Зазначають

ся дані 

згідно 

з додатком 

11 до вимог 

Internals 

 

Блок опису 

внутрішніх 

полігонів 

кадастрового 

кварталу 

Boundary 

 

type 

Boundary 

 

Межа 

внутрішньог

о полігона 

кадастрового 

кварталу 

Зазначають

ся дані 

згідно 

з додатком 

11 до вимог 

Parcels 

 

Блок опису 

земельних 

ділянок 

ParcelInfo 

 

Земельна ділянка 

  Зазначають

ся дані 

згідно 

з додатком 

14 до вимог 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n42
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Реквізити документації відповідно до додатку 24 до Вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа 

відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 24 

до вимог 

РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

 

InfoPart/ 

 

CadastralZoneInfo/ 

 

CadastralQuarters/ 

 

CadastralQuarterInfo/ 

 

Parcels/ 

 

ParcelInfo/ 

 

TechnicalDocumentationInfo 

TechnicalDocumentationInfo 

 

Реквізити документації 

Склад елемента Додаткова інформація 

DocumentationTyp

e 

 

Вид документації 

  Зазначаються дані 

згідно з додатком 8 до 

вимог 

DraftingDate 

 

Дата складання 

документації 

    

Додаток 24 

до вимог 

РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

 

InfoPart/ 

 

CadastralZoneInfo/ 

 

CadastralQuarters/ 

 

CadastralQuarterInfo/ 

 

Parcels/ 

 

ParcelInfo/ 

 

TechnicalDocumentationInfo 

TechnicalDocumentationInfo 

 

Реквізити документації 

Склад елемента Додаткова інформація 

DocumentationTyp

e 

 

Вид документації 

  Зазначаються дані 

згідно з додатком 8 до 

вимог 

DraftingDate 

 

Дата складання 

документації 

    

Підпункт 4 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n24
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RegistrationData 

 

Реєстраційні дані 

документації 

BookNumber 

 

Обліковий номер 

документації 

  

RegistrationDate 

 

Дата реєстрації 

  

RegistrationAuthor

ity 

 

Орган, що 

зареєстрував 

документацію 

  

DocumentList 

 

Перелік 

документів, які 

використовуютьс

я для формування 

електронного 

документа 

  Зазначаються дані 

згідно з додатком 9 до 

вимог 

Expertise 

 

Відомості про 

проходження 

державної 

експертизи 

землевпорядної 

документації 

ExperiseRequired 

 

Потреба у 

проведенні 

державної 

експертизи 

Зазначаються дані 

згідно з додатком 

10 до вимог 

ExpertiseAuthorit

y 

 

Найменування 

органу 

  

RegistrationData 

 

Реєстраційні дані 

документації 

BookNumber 

 

Обліковий номер 

документації 

  

RegistrationDate 

 

Дата реєстрації 

  

RegistrationAuthor

ity 

 

Орган, що 

зареєстрував 

документацію 

  

DocumentList 

 

Перелік 

документів, які 

використовуютьс

я для формування 

електронного 

документа 

  Зазначаються дані 

згідно з додатком 9 до 

вимог 

Норму 

виключено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n27
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Держгеокадастру 

ExpertOpinion 

 

Висновок 

державної 

експертизи 

землевпорядної 

документації 

Зазначаються дані 

згідно з додатком 

25 до вимог 

ExpertiseDate 

 

Дата висновку 

державної 

експертизи 

землевпорядної 

документації 

  

ExpertiseNumber 

 

Номер висновку 

державної 

експертизи 

землевпорядної 

документації 

  

ApprovalInfo 

 

Затвердження 

документації 

ApprovalAuthority 

 

Найменування 

органу, який 

затвердив 

  

ApprovalDate 

 

Дата прийняття 

  

ApprovalNumber 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ApprovalInfo 

 

Затвердження 

документації 

ApprovalAuthority 

 

Найменування 

органу, який 

затвердив 

  

ApprovalDate 

 

Дата прийняття 

  

ApprovalNumber 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n75
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Номер 

ApprovalDocumen

t 

 

Назва документа 

  

ApprovalActDate 

 

Дата акта 

приймання-

передачі 

    

 

Номер 

ApprovalDocumen

t 

 

Назва документа 

  

ApprovalActDate 

 

Дата акта 

приймання-

передачі 

    

 

Типи висновків державної експертизи землевпорядної документації відповідно до додатку 25 до Вимог до змісту, структури і технічних 

характеристик електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
 

Додаток 25 

до вимог 

ТИПИ ВИСНОВКІВ 

державної експертизи землевпорядної 

документації 

Код Назва 

1 Висновок позитивний 

2 Висновок із зауваженнями, які враховано 

3 Висновок із зауваженнями, які враховані 

частково 

4 Негативний висновок 
 

Норму виключено Підпункт 4 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою відповідно до додатку 33 до 

Вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 33  

до вимог 

Додаток 33  

до вимог 

Підпункти 8 та 14 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ  

та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою 

UkrainianCadastralExchangeFile/  

 

InfoPart/  

 

CadastralZoneInfo/  

 

CadastralQuarters/  

 

CadastralQuarterInfo /  

 

Parcels/  

 

ParcelInfo/  

 

Restrictions/  

 

RestrictionInfo 

RestrictionInfo  

 

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші 

обмеження щодо користування земельною ділянкою 

Склад елемента Додаткова 

інформація 

RestrictionCo

de  

 

Код 

обмеження 

 

    Зазначаються 

дані згідно з 

додатком 4  

до Порядку 

ведення 

Державного 

ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ  

та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою 

UkrainianCadastralExchangeFile/  

 

InfoPart/  

 

CadastralZoneInfo/  

 

CadastralQuarters/  

 

CadastralQuarterInfo /  

 

Parcels/  

 

ParcelInfo/  

 

Restrictions/  

 

RestrictionInfo 

RestrictionInfo  

 

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші 

обмеження щодо користування земельною ділянкою 

Склад елемента  Додаткова  

інформація 

RestrictionCo

de  

 

Код 

обмеження 

    Зазначают

ься дані 

згідно з 

додатком 4 

до 

Порядку 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n9


88 
 

 

 

 

 

 

земельного 

кадастру 

…    

SENumber 

 

Обліковий 

номер 

частини 

земельної 

ділянки, на 

яку 

поширюється 

дія сервітуту 

  Зазначається 

згідно з пунктом 

301 Порядку 

ведення 

Державного 

земельного 

кадастру 

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

   

ведення 

Державно 

го 

земельного 

кадастру 

…    

SENumber 

 

Обліковий 

номер 

частини 

земельної 

ділянки, на 

яку 

поширюється 

дія сервітуту 

  Зазначаєть

ся згідно з 

пунктом 

301 

Порядку 

ведення 

Державног

о 

земельного 

кадастру 

ModeObject 

 

Режимоутво

рюючий 

об’єкт, що 

обумовлює 

обмеження у 

користуванн

і земельною 

ділянкою 

  Необов’яз

ково для 

заповненн

я 

 Type 

 

Тип 

режимоут

ворюючог

о об’єкта 

  

 

1 – точка; 

2 – лінія; 

3 - полігон 
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Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

   

 Point 

 

Точка, за 

допомого

ю якої 

зазначаєть

ся 

режимоут

ворюючий 

об’єкт 

 Обов’язко

во для 

заповненн

я, якщо 

тип 1 

 

 Lines 

 

Блок 

опису 

ліній 

режимоут

ворюючог

о об’єкту 

Line 

 

Опис 

ліній 

ULID 

 

Унікальни

й 

ідентифіка

тор 

(номер) 

лінії 

 

Обов’язко

во для 

заповненн

я,якщо 

тип 2 

 

   FP 

 

Унікальни

й 

ідентифіка

тор 

(номер) 

точки 

початку 

лінії 

Обов’язко

во для 

заповненн

я,якщо 

тип 2 

 

   TP 

 

Унікальни

й 

Обов’язко

во для 

заповненн

я,якщо 
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Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

   

ідентифіка

тор 

(номер) 

точки 

кінця лінії 

тип 2 

 Externals 

Блок 

опису 

зовнішніх 

полігонів 

режимоут

ворюючог

о об’єкта 

  Обов’язко

во для 

заповненн

я,якщо 

тип 3 

 

  Bounda

ry type 

Bounda

ry 

 

Межа 

режим

оутвор

юючог

о 

об’єкта 

 Зазначаю

ться дані 

згідно з 

додатком 

11 до 

вимог 

 

  Interna

ls 

 

Блок 

опису 

внутрі

шніх 

поліго

нів 

Boundary 

type 

 

Boundary 

 

Межа 

внутрішнь

ого 

полігона 

Зазначаю

ться дані 

згідно з 

додатком 

11 до 

вимог 
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режим

оутвор

юючог

о 

об’єкта 

режимоутв

орюючого 

об’єкта 

 

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць відповідно до додатку 41 до Вимог до змісту, структури і технічних 

характеристик електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 41 

до вимог 

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ 

адміністративно-територіальних одиниць 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

 

InfoPart/ 

 

TerritorialZoneInfo/ 

 

Objects/ 

 

Lands/ 

Lands 

 

Землі в межах територій адміністративно-територіальних 

одиниць 

Склад елемента Додаткова 

інформація 

TerritorialZone 

 

Name 

 

Назва 

адміністративно

ZoneType 

 

Тип 

  

Додаток 41 

до вимог 

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ 

адміністративно-територіальних одиниць 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

 

InfoPart/ 

 

TerritorialZoneInfo/ 

 

Objects/ 

 

Lands/ 

Lands 

 

Землі в межах територій адміністративно-територіальних  

одиниць 

Склад елемента 

 

Додаткова 

інформація 

TerritorialZone 

 

Name 

 

Назва 

адміністративно

ZoneType 

 

Тип 

  

Підпункт 11 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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-територіальної 

одиниці 

…………….    

LandsParcels 

 

Відомості про 

угіддя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

   

-територіальної 

одиниці 

……………….    

LandsP

arcels 

 

Відомо

сті про 

угіддя  

в 

межах  

терито

рій 

адміні

страти

вно-

терито

ріальн

их 

одини

ць 

     

 Lands

Parcel 

Відомо

сті про 

угіддя 

    

  Lands

Code 

Код 

угідд

я 

  Зазначаються 

дані згідно 

з додатком  4 

до Порядку 

ведення 

Державного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n3
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Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

   

земельного 

кадастру 

  Lands

Name 

Назва 

угідд

я 

  Зазначаються 

дані згідно 

з додатком  4 

до Порядку 

ведення 

Державного 

земельного 

кадастру 

  Exter

nals 

Межа 

угідд

я 

Boun

dary 

Межа 

зовні

шньо

го 

поліг

она 

угідд

я  

 Boundary  

type Boundary  

Зазначаються 

дані згідно 

з додатком 

11до вимог 

   Intern

als 

Блок 

опису 

внутр

ішніх 

поліг

онів 

угідь  

 Boundary  

type Boundary  

Зазначаються 

дані згідно 

з додатком 

11до вимог 

  Lands

Area 

Площ

а 

   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
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Норма 

відсутня 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

   

угідд

я 

   Meas

ureme

ntUni

t 

Один

иці 

вімір

у 

  

   Size 

Значе

ння 

площ

і 

  

   Deter

minat

ionMe

thod 

  

    ExhangeFi

leCoordina

tes 

 

  Lands

Chara

cterist

ics 

Якісні 

харак

терис

тики 

угідь 

   

   Relief   
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Норма 

відсутня 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

   

Дані 

про 

реєль

ф 

    HeightSyst

emBaltic 

Відмітка 

висот у 

Балтійські

й системі 

координат 

 

    Horizontal

Relief 

Горизонта

лі рельєфу 

 

    SlopeSteep

ness 

Ареали 

крутизни 

схилів 

 

    ReliefObje

cts 

Об’єкти 

рельєфу 

 

    HeightSect

ion 

Висота 

перерізу 

рельєфу 

 

    Angles 

Кути 

крутизни 
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Норма 

відсутня 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Норма 

відсутня 

   

схилів 

   Code

Agro

Grou

p 

Шифр 

агров

иробн

ичої 

групи 

грунті

в 

 Зазначаються 

дані згідно 

з додатком  5 

до Порядку 

ведення 

Державного 

земельного 

кадастру 

   Humu

sCont

ent 

Вміст 

гумус

у 

  

   Result

Agroc

hemic

al 

Резул

ьтати 

агрохі

мічни

х 

обсте

жень 

  

   Negat

iveSig

ns 

Негат

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF#n3
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LandsValuation 

 

Відомості 

про економічну 

та нормативну 

грошову оцінку 

земель 

 

 

 

 

 

   

LandsSoils 

 

Відомості про 

бонітування 

ґрунтів 

 

 

 

   

 

ивні 

ознак

и 

LandsV

aluation 

 

Відомо

сті 

про но

рматив

ну 

грошов

у 

оцінку 

земель 

     

LandsS

oils 

 

Відомо

сті про 

бонітув

ання 

ґрунтів 

     

 

Землі в межах територій територіальних громад відповідно до додатку 411 до Вимог до змісту, структури і технічних характеристик 

електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Норма відсутня Додаток 411 

до вимог 

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ 

територіальної громади 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

Підпункти 6, 7 та 9 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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InfoPart/ 

 

TerritorialZoneInfo/ 

 

Objects/ 

 

Lands/ 

Lands 

 

Землі в межах території територіальної громади 

Склад елемента Додатк

ова 

інформ

ація 

TerritorialZo

ne 

 

Name 

 

Найменуван

ня 

територіальн

ої громади 

ZoneType 

 

Тип 

  

 ZoneName 

 

Найменування 

  

LandsMetricI

nfo 

 

Опис меж  

території 

   

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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територіальн

ої громади 

 Externals 

Межа території 

  

  Boundary 

Межа зовнішньго 

полігона 

Зазнач

аються 

дані 

згідно 

з додат

ком 

11 до 

вимог 

  Internals 

Межа 

внутрішнього 

полігона 

Зазнач

аються 

дані 

згідно 

з додат

ком 

11 до 

вимог 

LandsArea 

 

Площа 

земель 

 

MeasurementUn

it 

 

Одиниці виміру 

площі 

гектарів  

 Size 

 

Значення площі 

  

 DeterminationM

ethod 

 

Метод 

ExhangeFileCoord

inates 

 

За координатами 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
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визначення 

площі 

вузлів полігона 

OutsideLands 

 

Найменуван

ня  суміжних 

територіальн

их громад 

OutsideType 

 

Тип 

  

 OutsideName 

 

Найменування  

  

 

 

 

Externals 

Межа суміжної  

територіальної 

громади 

  

  Boundary 

Межа 

зовнішнього 

полігону 

Зазна- 

чаютьс

я 

дані 

згідно 

з додат

ком 

11 до 

вимог 

  Internals 

Межа 

внутрішнього 

полігону 

Зазнач

аються 

дані 

згідно 

з додат

ком 

11 до 

вимог 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B0-2012-%D0%BF#n33
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KATOTTG 

 

Відомості 

затверджено

го 

кодифікатор

а 

адміністрати

вно-

територіальн

их одиниць 

та територій 

територіальн

их громад 

   

 

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель відповідно до додатку 45 до Вимог до змісту, структури і технічних 

характеристик електронного документа відповідно до додатку 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 45 

до вимог 

ВІДОМОСТІ 

ПРО ЕКОНОМІЧНУ ТА НОРМАТИВНУ 

ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

InfoPart / 

TerritorialZoneInfo/ 

Objects/ 

Lands/ 

LandsValuation/ 

LandsValuation 

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку 

земель 

.................. 

Додаток 45 

до вимог 

ВІДОМОСТІ 

ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ 

ЗЕМЕЛЬ 

UkrainianCadastralExchangeFile/ 

InfoPart / 

TerritorialZoneInfo/ 

Objects/ 

Lands/ 

LandsValuation/ 

LandsValuation 

Відомості про нормативну грошову оцінку земель 

 

.................. 

Підпункти 9 та 17 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

Перелік обмежень щодо використання земельних ділянок до додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n950
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від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 6  

до Порядку 

ПЕРЕЛІК  

обмежень щодо використання земельних ділянок 

Код Назва 

01 Охоронна зона 

…  

07.10 Інші земельні сервітути 

 Норма відсутня 

 

 

08 Право користування чужою земельною ділянкою 

для забудови (суперфіцій) 

…  

 Норма відсутня 
 

Додаток 6  

до Порядку 

ПЕРЕЛІК  

обмежень щодо використання земельних ділянок 

Код Назва 

01 Охоронна зона 

…  

07.10 Інші земельні сервітути 

07.11 Право прокладання та експлуатації ліній 

електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших 

лінійних комунікацій 

08 Право користування чужою земельною ділянкою 

для забудови (суперфіцій) 

…  

12 Буферна зона  

12.01 Буферна зона навколо об'єкта культурної 

спадщини 

13 Території та об’єкти культурної спадщини 

13.01 Пам’ятки культурної спадщини та/або їх 

території 

13.02 Історико-культурні заповідники 

13.03 Історико-культурні заповідні території 

13.04 Охоронювані археологічні території 

13.05 Музеї просто неба  

13.06 Меморіальні музеї-садиби 

13.07 Історичні ареали населених місць 

Підпункт 15 пункту 4, 

підпункти 8 та 21 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України               

щодо вдосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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13.08 Об’єкти культурної всесвітньої спадщини  

13.09 Інші території та об’єкти культурної спадщини 
 

Поземельна книга відповідно до додатку 8 до Порядку ведення Державного земельного кадастру,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 8 

до Порядку 

(Державний Герб України) 

_____________________________________________________ 
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) 

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА 

______________________________________ 
(кадастровий номер земельної ділянки) 

………. 

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________ 

РОЗДІЛ 2. 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

УГІДЬ 

……… 

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

Номер точки Назва точки Відстань (м) Координати 

(м) 

X Y 

 

 

Норма відсутня 

 

Додаток 8 

до Порядку 

(Державний Герб України) 

_____________________________________________________ 
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) 

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА 

______________________________________ 
(кадастровий номер земельної ділянки) 

…………. 

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________ 

РОЗДІЛ 2. 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

УГІДЬ 

………. 

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

Номер 

точки 

Назва точки Відстань 

(метрів) 

Координати 

(м) 

X Y 

 

Місце розташування   

Цільове 

призначення 

Категорія 

земель 

  

Код 

цільового 

призначен

  

Підпункт 18 пункту 31 

Закону України від 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

вдосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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ня 

Площа, гектарів   

Відомості про 

перенесення в 

натуру (на 

місцевість) меж  

охоронних 

зон, 

прибережн

их 

захисних 

смуг і 

пляжних 

зон, зон 

санітарної 

охорони, 

санітарно-

захисних 

зон і зон 

особливого 

режиму 

використа

ння земель 

(за 

наявності) 

 

земельної 

ділянки (у 

разі 

формуван

ня 

земельної 

ділянки) 

 

Відомості про встановлені 

межові знаки (у разі 

формування земельної 

ділянки) 
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Розробник документації 

із землеустрою: 

_____________________________ 
(найменування юридичної особи, 

прізвище та ініціали 
фізичної особи - підприємця) 

 

__________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 
ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

 
………………………….. 

 

Розробник документації 

із землеустрою: 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

_____________________________________________________ 
особи / найменування юридичної особи) 

____________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 
ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

………………………….. 

 

Кадастровий номер земельної ділянки: 

________________________ 

РОЗДІЛ 5. 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ  

СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, 

ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 
ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ, 

ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ У 

ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

від ___ ____________ 20__ р. № _________ 

€ Земельний сервітут: € емфітевзис 

€ земельний особистий сервітут € суперфіцій 

€ право проходу та проїзду на 

велосипеді 

€ Обмеження (обтяження) у 

використанні: 

€ право проїзду на 

транспортному засобі по 

наявному шляху 

€ умова розпочати і завершити 

забудову або освоєння земельної 

ділянки протягом встановлених 

строків 

€ право прокладення та 

експлуатації ліній 

електропередачі, зв’язку, 

€ заборона на провадження 

окремих видів діяльності 

Кадастровий номер земельної ділянки: 

________________________ 

РОЗДІЛ 5. 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ 

СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, 

ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 
ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ, 

ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ У 

ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

від ___ ____________ 20__ р. № _________ 

€ Земельний сервітут: € емфітевзис 

€ земельний особистий сервітут € суперфіцій 

€ право проходу та проїзду на 

велосипеді 

€ Обмеження (обтяження) у 

використанні: 

€ право проїзду на 

транспортному засобі по 

наявному шляху 

€ умова розпочати і завершити 

забудову або освоєння земельної 

ділянки протягом встановлених 

строків 

€ право прокладення та 

експлуатації ліній 

електропередачі, зв’язку, 

€ заборона на провадження 

окремих видів діяльності 

Підпункт 23 пункту 4 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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трубопроводів, інших лінійних 

комунікацій 

€ право прокладати на свою 

земельну ділянку водопровід із 

чужої природної водойми або 

через чужу земельну ділянку 

€ заборона на зміну цільового 

призначення земельної ділянки, 

ландшафту 

€ право відводу води із своєї 

земельної ділянки на сусідню 

або через сусідню земельну 

ділянку 

€ умова здійснити будівництво, 

ремонт або утримання дороги, 

ділянки дороги 

€ право забору води з природної 

водойми, розташованої на 

сусідній земельній ділянці, та 

право проходу до природної 

водойми 

€ умова додержання 

природоохоронних вимог або 

виконання визначених робіт 

€ право поїти свою худобу із 

природної водойми, 

розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право 

прогону худоби до природної 

водойми 

€ умова надавати право 

полювання, вилову риби, 

збирання дикорослих рослин на 

своїй земельній ділянці в 

установлений час і в 

установленому порядку 

€ право прогону худоби по 

наявному шляху 

 

€ право встановлення 

будівельних риштувань та 

складування будівельних 

матеріалів з метою ремонту 

будівель та споруд 

 

€ інший земельний сервітут 

Норма відсутня 

 

 

 

трубопроводів, інших лінійних 

комунікацій 

€ право прокладати на свою 

земельну ділянку водопровід із 

чужої природної водойми або 

через чужу земельну ділянку 

€ заборона на зміну цільового 

призначення земельної ділянки, 

ландшафту 

€ право відводу води із своєї 

земельної ділянки на сусідню 

або через сусідню земельну 

ділянку 

€ умова здійснити будівництво, 

ремонт або утримання дороги, 

ділянки дороги 

€ право забору води з природної 

водойми, розташованої на 

сусідній земельній ділянці, та 

право проходу до природної 

водойми 

€ умова додержання 

природоохоронних вимог або 

виконання визначених робіт 

€ право поїти свою худобу із 

природної водойми, 

розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право 

прогону худоби до природної 

водойми 

€ умова надавати право 

полювання, вилову риби, 

збирання дикорослих рослин на 

своїй земельній ділянці в 

установлений час і в 

установленому порядку 

€ право прогону худоби по 

наявному шляху 

 

€ право встановлення 

будівельних риштувань та 

складування будівельних 

матеріалів з метою ремонту 

будівель та споруд 

 

€ інший земельний сервітут 

€ право прокладання та 

експлуатації ліній 

електропередачі, зв’язку, 

трубопроводів, інших лінійних 
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Площа, на яку поширюється 

сервітут, емфітевзис, 

суперфіцій, обмеження 

(обтяження) у використанні, 

гектарів 

 

Строк дії € постійний; € строковий до 

…………….. 

комунікацій 

Площа, на яку поширюється 

сервітут, емфітевзис, 

суперфіцій, обмеження 

(обтяження) у використанні, 

гектарів 

 

Строк дії € постійний; € строковий до 

…………….. 

Повідомлення про скасування / поновлення запису в Державному земельному кадастрі відповідно до додатку 10 до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 10  

до Порядку 

 _______________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи /  

найменування юридичної особи) 

 _______________________________  

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження 

_______________________________  

юридичної особи) 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про скасування / поновлення запису в Державному 

земельному кадастрі 

№ ______________ м. ________________ 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру повідомляємо, що у Поземельній книзі, відкритій на 

земельну ділянку з кадастровим номером 

 Додаток 10  

до Порядку 

 _____________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи /  

найменування юридичної особи) 

 _____________________________  

(місце проживання фізичної 

особи / місцезнаходження 

_____________________________  

юридичної особи, 

_____________________________  

адреса електронної пошти) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про скасування / поновлення запису в Державному 

земельному кадастрі 

№ ______________ м. ________________ 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру повідомляємо, що у Поземельній книзі, відкритій на 

земельну ділянку з кадастровим номером 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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_______________________ та місцем розташування 

___________________, скасовано/поновлено "___" 

____________ 20__ р. запис про _________________________ 

на підставі рішення суду № _________________ від "___" 

____________ 20__ року. 

_____________________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його територіального 

органу) 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

____________

__________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

____________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

_______________________ та місцем розташування 

___________________, скасовано/поновлено "___" 

____________ 20__ р. запис про _________________________ 

на підставі рішення суду № _________________ від "___" 

____________ 20__ року. 

____________________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

____________

__________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

____________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Кадастровий план земельної ділянки відповідно до додатку 11 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 11 

до Порядку 

Кадастровий номер земельної ділянки _________________ 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Умовні позначення: Опис меж: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Масштаб 1: _______ 

____________ 

Додаток 11 

до Порядку 

Кадастровий номер земельної ділянки ________________ 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Умовні позначення: Опис меж: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Масштаб 1: _______ 

____________ 

Підпункт 18 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України  щодо 

вдосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру. 
 

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

Номер 

точки 

Назва точки Відстань 

(метрів) 

Координати 

(м) 

X Y 

 

Місце розташування   

Цільове 

призначення 

Категорія 

земель 

  

Вид 

використа

ння 

земельної 

ділянки в 

межах 

певної 

категорії 

земель 

  

Код 

цільового 

призначен

ня 

  

Площа, гектарів   
 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

 

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

Номер 

точки 

Назва точки Відстань 

(метрів) 

Координати 

(м) 

X Y 

 

Місце розташування   

Цільове 

призначення 

Категорія 

земель 

  

Норму 

виключено 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Код 

цільового 

призначен

ня 

 

Площа, гектарів   

Відомості про 

перенесення в 

натуру (на 

місцевість) меж  

охоронних 

зон, 

прибережн

их 

захисних 
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Розробник документації із 

землеустрою: 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

_____________________________________________________ 
особи / найменування юридичної особи) 

____________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру. 
………………………….. 

смуг і 

пляжних 

зон, зон 

санітарної 

охорони, 

санітарно-

захисних 

зон і зон 

особливого 

режиму 

використа

ння земель 

(за 

наявності) 

земельної 

ділянки (у 

разі 

формуван

ня 

земельної 

ділянки) 

 

Відомості про встановлені 

межові знаки (у разі 

формування земельної 

ділянки) 

 

 

Розробник документації із 

землеустрою: 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

_____________________________________________________ 
особи / найменування юридичної особи) 

____________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 
………………………….. 
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Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру відповідно до додатку 12 до Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 12 

до Порядку 

  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 / 

______________________________ 

Додаток 12 

до Порядку 

  Державному кадастровому 

реєстратору 

________________________________  

(найменування органу, що здійснює 

ведення  
________________________________  

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 / 

______________________________ 

Підпункт 7 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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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; 

Норма відсутня 

 

€ обмеження у використанні 

земель; 

€ земельну ділянку 

..................   

 

 

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

_______________________________  

пошти, 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; 

€ землі в межах території 

територіальної громади 

€ обмеження у використанні 

земель; 

€ земельну ділянку 

..................   
 

Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру відповідно до 

додатку 13 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 13 

до Порядку 

  __________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

Додаток 13 

до Порядку 

  __________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

Підпункти 5, 9, 12, 13, 

14 та 15 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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__________________________________ 
особи / найменування юридичної особи) 

__________________________________ 
(місце проживання фізичної 

__________________________________ 
особи / місцезнаходження юридичної особи) 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про відмову в прийнятті заяви про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного  

земельного кадастру 

№ ____________ м. ________________ 

У прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) 

до Державного земельного кадастру про 

______________________________________________________

______________________, 
(об'єкт Державного земельного кадастру) 

поданій "___" ____________ 20__ р. Державному 

кадастровому реєстратору у __________________ районі 

(місті) ______________________ області відповідно 

до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

відмовлено у зв'язку з тим, що (необхідне позначити): 

€ із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником 

відповідно до Порядку ведення державного земельного 

кадастру; 

€ документи подані не в повному обсязі; 

€ об'єкт Державного земельного кадастру розташований на 

території дії повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора. 

 

 

 

 

__________________________________ 
особи / найменування юридичної особи) 

__________________________________ 
(місце проживання фізичної 

__________________________________ 
особи / місцезнаходження юридичної особи, 

___________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про відмову в прийнятті заяви про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру 

№ ____________ м. ________________ 

У прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) 

до Державного земельного кадастру про 

_____________________________________________________

_______________________, 
(об'єкт Державного земельного кадастру) 

поданій "___" ____________ 20__ р. Державному 

кадастровому реєстратору у __________________ районі 

(місті) ______________________ області відповідно 

до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

відмовлено у зв'язку з тим, що (необхідне позначити): 

€ із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником 

відповідно до Порядку ведення державного земельного 

кадастру; 

€ документи подані не в повному обсязі; 

€ об'єкт Державного земельного кадастру розташований на 

території дії повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора (крім випадків, встановлених пунктами 70 та 

84 Порядку ведення Державного земельного кадастру);  

€ електронний документ не придатний для проведення 

його перевірки за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру; 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Підпункт 10 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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Рекомендую 

 ____________________________________________________ 
(зазначаються рекомендації щодо усунення обставин, які є підставою 

____________________________________________________ 
для такої відмови, зокрема найменування та місцезнаходження органу, до 

повноважень якого 
____________________________________________________ 

належить внесення відомостей про об'єкт Державного земельного 

кадастру) 
____________________________________________________ 

(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

____________ 
(підпис) 

________________ 
(ініціали та прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 
____________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

€ відсутній електронний підпис, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» сертифікованого 

інженера-землевпорядника з використанням 

кваліфікованої електронної позначки часу. 
 

Рекомендую 

 ____________________________________________________ 
(зазначаються рекомендації щодо усунення обставин, які є підставою 

____________________________________________________ 
для такої відмови, зокрема найменування та місцезнаходження органу, до 

повноважень якого 
____________________________________________________ 

належить внесення відомостей про об'єкт Державного земельного 

кадастру) 
____________________________________________________ 
(найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного 

кадастру) 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

____________ 
(підпис) 

________________ 
(ініціали та прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 
____________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру відповідно до додатку 14 до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
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Додаток 14  

до Порядку 

________________________________________ 

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

________________________________________ 

найменування юридичної особи) 

________________________________________ 

(місце проживання фізичної особи/  

________________________________________ 

місцезнаходження юридичної особи) 

 

 

 

РІШЕННЯ № ___ 

про відмову у внесенні відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру 

___ ____________ 20__ р. м. __________________ 

Державним кадастровим реєстратором 

____________________________________________________ 

                 (Держгеокадастр або 

__________________________________________________ 

                 його територіальний орган) 

розглянуто заяву про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру від ___ ____________ 20__ 

р. (реєстраційний номер ___________________) разом з 

доданими до неї документами та відповідно до Порядку 

ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення 

про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру з таких підстав (необхідне 

позначити): 

 невідповідність поданих документів законодавству, а 

саме:  

 

 

_____________________________________________________

Додаток 14  

до Порядку 

________________________________________ 

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

________________________________________ 

найменування юридичної особи) 

________________________________________ 

(місце проживання фізичної особи/  

________________________________________ 

місцезнаходження юридичної особи, 

________________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

РІШЕННЯ № ___ 

про відмову у внесенні відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру 

___ ____________ 20__ р. м. __________________ 

Державним кадастровим реєстратором 

____________________________________________________ 

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

____________________________________________________ 

                                земельного кадастру)    

розглянуто заяву про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру від ___ ____________ 20__ 

р. (реєстраційний номер ___________________) разом з 

доданими до неї документами та відповідно до Порядку 

ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення 

про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру з таких підстав (необхідне 

позначити): 

 невідповідність поданих документів вимогам законів та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 

документації із землеустрою та містобудівної документації, а 

саме: 

____________________________________________________

Підпункти 5, 9, 12, 13, 

14 та 15 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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_____________________________________________________

__________________________________________________; 

 електронний документ не відповідає установленим 

вимогам, про що зазначено у протоколі проведення перевірки 

електронного документа; 

 подання заявником документів не в повному обсязі, а 

саме відсутні такі документи: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________; 

 обмеження згідно із законом не підлягає державній 

реєстрації; 

 розгляд заяви належить до повноважень іншого 

Державного кадастрового реєстратора, у зв’язку із чим 

рекомендується звернутися до 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________; 

 

 

 із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником 

відповідно до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру; 

 

 

 заявлене обмеження вже зареєстроване; 

 розташування в межах земельної ділянки, яку 

передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її 

частини; 

 розташування земельної ділянки на території дії 

повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора; 
 заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги. 

Рекомендую: 

_____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________; 

 електронний документ не відповідає установленим 

вимогам, про що зазначено у протоколі проведення перевірки 

електронного документа; 

 подання заявником документів не в повному обсязі, а 

саме відсутні такі документи: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________; 

 обмеження згідно із законом не підлягає державній 

реєстрації; 

 розгляд заяви належить до повноважень іншого 

Державного кадастрового реєстратора (крім випадків, 

встановлених пунктами 70 та 84 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру), у зв’язку із чим 

рекомендується звернутися до 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________; 

 із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником 

відповідно до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру та/або відсутній електронний підпис, що базується 

на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» чи інший 

альтернативний засіб ідентифікації особи; 

 заявлене обмеження вже зареєстроване; 

 розташування в межах земельної ділянки, яку 

передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її 

частини; 

Норму виключено 

 

 

 заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги. 

Рекомендую: 
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Додатки: 

 протокол проведення перевірки електронного 

документа; 

 документація із землеустрою; 

 документація з 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. 

 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

____________ 
(підпис) 

________________ 
(ініціали та прізвище) 

М.П. 

________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Додатки: 

 протокол проведення перевірки електронного 

документа; 

 документація із землеустрою; 

 документація з 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. 

 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

____________ 
(підпис) 

________________ 
(ініціали та прізвище) 

М.П. 

________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

Позначка про перевірку електронного документа відповідно до додатку 15 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 15  

до Порядку 

 

 Електронний документ перевірено 

та внесено до Державного 

земельного кадастру 

 

 Державний кадастровий 

реєстратор 

 

Норму виключено Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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_____________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________________________  

(Держгеокадастр або 

найменування його 

територіального органу) 

_____________________________  

(підпис Державного кадастрового 

реєстратора) 

 М.П.  

 "___" ____________ 20__ р.  

дата позначки 

 

 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру відповідно до додатку 17до 

Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 17  

до Порядку 

 Додаток 17  

до Порядку 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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  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) 

 

 

 

  Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(найменування органу, що здійснює 

ведення  
________________________________________  

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)  

________________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

________________________________________  

пошти, контактний телефон)  
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ЗАЯВА  

про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру 

................................... 

 

 

ЗАЯВА  

про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру 

................................... 

 

Рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її 

відкликанням відповідно до додатку 18 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 18  

до Порядку 

  ____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

__________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

____________________________________  

(місце проживання фізичної  

____________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної 

особи) 

 

 

 

РІШЕННЯ № ______  

про залишення заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру без розгляду у 

зв'язку з її відкликанням 

"___" ____________ 20__ р. м. __________________ 

Державним кадастровим реєстратором 

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________  

(Держгеокадастр або найменування його територіального 

 Додаток 18  

до Порядку 

  ____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

____________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

____________________________________  

(місце проживання фізичної  

____________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної 

особи, 

____________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

РІШЕННЯ № ______  

про залишення заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру без розгляду у 

зв'язку з її відкликанням 

"___" ____________ 20__ р. м. ____________________ 

Державним кадастровим реєстратором 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________  

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19


121 
 

органу) 

................................... 

 

земельного кадастру) 

................................... 

 

Рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

відповідно до додатку 19 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 19  

до Порядку 

 ____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

____________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

____________________________________  

(місце проживання фізичної  

____________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної особи) 

 

 

 

РІШЕННЯ № ____  

про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру 

"___" ____________ 20__ р. м. ____________________ 

Державним кадастровим реєстратором 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(Держгеокадастр або найменування його територіального 

органу) 

______________________________________________________

______________________________________________________

___________ 

розглянуто заяву про відкликання заяви про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

 Додаток 19  

до Порядку 

 ___________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

____________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

____________________________________  

(місце проживання фізичної  

____________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної особи, 

____________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

РІШЕННЯ № ____  

про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру 

"___" ____________ 20__ р. м. ____________________ 

Державним кадастровим реєстратором 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________ 

розглянуто заяву про відкликання заяви про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 

Підпункти 9 та 13 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер 

___________________ та відповідно до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру прийнято рішення про 

відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру з таких причин (необхідне позначити): 

 

€ із заявою про відкликання заяви про внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася 

особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку 

ведення Державного земельного кадастру; 

 

 

 

€ за результатами розгляду заяви про внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру Державним 

кадастровим реєстратором вже прийнято рішення, внесено 

відомості до Державного земельного кадастру та сформовано 

витяг/рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) 

до Державного земельного кадастру; 

 

€ заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру подана до 

Державного кадастрового реєстратора, який згідно з Порядком 

ведення Державного земельного кадастру не має відповідних 

повноважень; 

 

€ у Державному земельному кадастрі відсутні відомості про 

реєстрацію заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, за відкликанням якої 

звернувся заявник. 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

(ініціали та 

прізвище) 

від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер 

___________________ та відповідно до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру прийнято рішення про 

відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру з таких причин (необхідне позначити): 

 

€ із заявою про відкликання заяви про внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася 

особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку 

ведення Державного земельного кадастру та/або відсутній 
електронний підпис, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» чи інший альтернативний засіб 

ідентифікації особи; 

 

€ за результатами розгляду заяви про внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру Державним 

кадастровим реєстратором вже прийнято рішення, внесено 

відомості до Державного земельного кадастру та сформовано 

витяг/рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру; 

 

€ заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру подана до 

Державного кадастрового реєстратора, який згідно з 

Порядком ведення Державного земельного кадастру не має 

відповідних повноважень; 

 

€ у Державному земельному кадастрі відсутні відомості про 

реєстрацію заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, за відкликанням якої 

звернувся заявник. 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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М.П. 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до додатку 22 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 22  

до Порядку 

 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  

 Додаток 22  

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення  

________________________________________  

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  

Підпункт 12 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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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; 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

    Службова інформація 

від імені особи)  

________________________________________  

(місце проживання фізичної особи /  

________________________________________  

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

________________________________________  

пошти, 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; 

€ документи, що підтверджують згоду на поділ, об'єднання 

земельних ділянок (у разі якщо відповідно до закону поділ, 

об'єднання земельних ділянок здійснюються за 

погодженням з органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними 

особами). 

    Службова інформація 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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    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. 

__________  

Примітка. Заява подається окремо на кожну земельну ділянку. 

    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. 

__________  

Примітка. Заява подається окремо на кожну земельну ділянку. 

Повідомлення про скасування державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі відповідно до додатку 23 до 

Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 23  

до Порядку 

  ______________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

______________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

_______________________________________ 

(місце проживання фізичної  

______________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної особи) 

 Додаток 23  

до Порядку 

  ______________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

______________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

_______________________________________  

(місце проживання фізичної  

_______________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної особи, 

Підпункт 12 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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ПОВІДОМЛЕННЯ  

про скасування державної реєстрації земельної ділянки у 

Державному земельному кадастрі 

№ ____________ м. ____________________ 

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний 

кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру 

повідомляємо про скасування в Державному земельному 

кадастрі державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим 

номером ________________ та місцем розташування 

____________________ "___" ____________ 20__ р. з таких 

підстав: 

€ протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації 

земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини 

заявника на підставі даних про те, що протягом одного року 

Державному кадастровому реєстратору органом державної 

реєстрації прав не було надано відповідної інформації в 

порядку інформаційного обміну; 

€ ухвалення судом рішення про скасування державної 

реєстрації земельної ділянки, врученого Державному 

кадастровому реєстратору в установленому законодавством 

порядку. 

_____________________________________________________  

(найменування територіального органу Держгеокадастру) 

 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________  

_______________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про скасування державної реєстрації земельної ділянки у 

Державному земельному кадастрі 

№ ____________ м. ____________________ 

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний 

кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру 

повідомляємо про скасування в Державному земельному 

кадастрі державної реєстрації земельної ділянки з 

кадастровим номером ________________ та місцем 

розташування ____________________ "___" ____________ 

20__ р. з таких підстав: 

€ протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації 

земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини 

заявника на підставі даних про те, що протягом одного року 

Державному кадастровому реєстратору органом державної 

реєстрації прав не було надано відповідної інформації в 

порядку інформаційного обміну; 

€ ухвалення судом рішення про скасування державної 

реєстрації земельної ділянки, врученого Державному 

кадастровому реєстратору в установленому законодавством 

порядку. 

_____________________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Позначка про внесення змін відповідно до додатку 24 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 24  

до Порядку 

Внесено зміни до Державного земельного  

кадастру 

Державний кадастровий реєстратор 

_____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його 

територіального органу) 

_____________________________________  

(підпис Державного кадастрового 

реєстратора) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р.  

дата позначки 
 

Додаток 24  

до Порядку 

Внесено зміни до Державного земельного  

кадастру 

Державний кадастровий реєстратор 

_____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________________________________  

(найменування органу, що здійснює 

ведення Державного земельного кадастру) 

_____________________________________  

(підпис Державного кадастрового 

реєстратора) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р.  

дата позначки 
 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту відповідно до додатку 25 до Порядку ведення Державного земельного кадастру,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 25  

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  

територіального органу)  

________________________________________  

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

________________________________________  

 Додаток 25  

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення  

________________________________________  

Державного земельного кадастру) 

________________________________________  

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

________________________________________  

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19


128 
 

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 

………………………………………. 

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)  

_________________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

_________________________________________ 

пошти, контактний телефон) 

 

ЗАЯВА  

про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, 

на яку поширюються права суборенди, сервітуту 

………………………………………. 

Позначка про виключення відомостей відповідно до додатку 26 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
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 Відомості з  

Поземельної книги виключені 

 Державний кадастровий реєстратор 

_____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його 

територіального органу) 

_____________________________________  

(підпис Державного кадастрового 

реєстратора) 

 М.П. 

 "___" ____________ 20__ р.  

дата позначки 

Додаток 26  

до Порядку 

Додаток 26  

до Порядку 

 Відомості з  

Поземельної книги виключені 

 Державний кадастровий реєстратор 

_____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________________________________  

(найменування органу, що здійснює 

ведення Державного земельного кадастру) 

_____________________________________  

(підпис Державного кадастрового 

реєстратора) 

 М.П. 

 "___" ____________ 20__ р.  

дата позначки 

 

Підпункт 12 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Повідомлення про виключення з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту відповідно до додатку 27 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 27  

до Порядку 

  _______________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

_______________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

_______________________________________  

(місце проживання фізичної  

_______________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної особи) 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

 Додаток 27  

до Порядку 

  _______________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

_______________________________________ 

особи / найменування юридичної особи)  

_______________________________________  

(місце проживання фізичної  

_______________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної особи, 

_______________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19


130 
 

про виключення з Поземельної книги запису про внесення 

відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту 

№ _____________ м. ____________________ 

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний 

кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру 

повідомляємо про виключення "___" ____________ 20__ р. з 

Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту, з кадастровим номером 

________________ та місцем розташування 

____________________ у зв'язку з тим, що протягом року з дня 

внесення до Державного земельного кадастру таких 

відомостей відповідне право суборенди, сервітуту не було 

зареєстровано (на підставі даних про те, що протягом одного 

року Державному кадастровому реєстратору органом 

державної реєстрації прав не було надано відповідної 

інформації в порядку інформаційного обміну). 

_____________________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його територіального 

органу) 

 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

про виключення з Поземельної книги запису про внесення 

відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту 

№ _____________ м. ____________________ 

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний 

кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру 

повідомляємо про виключення "___" ____________ 20__ р. з 

Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту, з кадастровим номером 

________________ та місцем розташування 

____________________ у зв'язку з тим, що протягом року з 

дня внесення до Державного земельного кадастру таких 

відомостей відповідне право суборенди, сервітуту не було 

зареєстровано (на підставі даних про те, що протягом одного 

року Державному кадастровому реєстратору органом 

державної реєстрації прав не було надано відповідної 

інформації в порядку інформаційного обміну). 

_____________________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Позначка про утворення земельної ділянки відповідно до додатку 28 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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Додаток 28  

до Порядку 

Земельна ділянка утворена в результаті 

поділу/об'єднання 

на підставі ____________________________  

_____________________________________  

(підстава поділу/об'єднання земельної 

ділянки)  

_____________________________________  

(дата поділу/об'єднання) 

Скасований кадастровий номер (номери): 

______________________________________ 

Державний кадастровий реєстратор 

_____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його 

територіального органу) 

_____________________________________  

(підпис Державного кадастрового реєстратора) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р.  

дата позначки 
 

Додаток 28  

до Порядку 

Земельна ділянка утворена в результаті 

поділу/об'єднання 

на підставі ____________________________  

_____________________________________  

(підстава поділу/об'єднання земельної 

ділянки)  

_____________________________________  

(дата поділу/об'єднання) 

Скасований кадастровий номер (номери): 

______________________________________ 

Державний кадастровий реєстратор 

_____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________________________________  

(найменування органу, що здійснює 

ведення Державного земельного кадастру) 

_____________________________________  

(підпис Державного кадастрового 

реєстратора) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р.  

дата позначки 
 

Підпункт 12 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою  

відповідно до додатку 29 до Порядку ведення Державного земельного кадастру,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 29  

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його  

________________________________________  

 Додаток 29  

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення  

________________________________________  

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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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 
…………………………………….. 

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)  

_________________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

_________________________________________  

пошти, контактний телефон) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виявлення технічної помилки фізичною або 

юридичною особою 
……………………………………… 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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Протокол виправлення помилки відповідно до додатку 30 до Порядку ведення Державного земельного кадастру,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 30  

до Порядку 

ПРОТОКОЛ № ___  

виправлення помилки 

 

.................................... 

 

Результати проведення перевірки 

______________________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його територіального 

органу) 

    

    

    

    

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Додаток 30  

до Порядку 

ПРОТОКОЛ № ___  

виправлення помилки 

 

.................................... 

 

Результати проведення перевірки 

______________________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

    

    

    

    

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Протокол виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку ведення 

Державного земельного кадастру або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні 

 ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель відповідно до додатку 301 до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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Додаток 301 

до Порядку 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

виправлення помилки, що виникла під час державної 

реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку 

ведення Державного земельного кадастру або внаслідок 

перенесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про земельні 

 ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі 

земель 

“___” ____________ 20__ р. м. ________________ 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру Державним кадастровим реєстратором 

_____________________________________________________ 

(Держгеокадастр або найменування 

_____________________________________________________ 

його територіального органу) 

 

здійснено виправлення помилки у відомостях Державного 

земельного кадастру: 

............................... 

Додаток 301 

до Порядку 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

виправлення помилки, що виникла під час державної 

реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог 

Порядку ведення Державного земельного кадастру або 

внаслідок перенесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про земельні 

 ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі 

земель 

“___” ____________ 20__ р. м. ________________ 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру Державним кадастровим реєстратором 

_____________________________________________________ 

(найменування органу, що здійснює ведення  

_____________________________________________________ 

Державного земельного кадастру) 

 

здійснено виправлення помилки у відомостях Державного 

земельного кадастру: 

............................... 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Повідомлення заінтересованих осіб про виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру  

відповідно до додатку 31 до Порядку ведення Державного земельного кадастру,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 31  

до Порядку 

  ____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

____________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

_____________________________________  

(місце проживання фізичної  

 Додаток 31  

до Порядку 

  ____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

____________________________________  

особи / найменування юридичної особи)  

____________________________________  

(місце проживання фізичної  

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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____________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної 

особи) 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

заінтересованих осіб про виправлення помилки у 

відомостях Державного земельного кадастру 

№ _____________ м. ____________________ 

У зв'язку із  _______________________________

____________________________  

(зазначається зміст технічної 

помилки) 

________________ внесено зміни до відомостей Державного 

земельного кадастру про 

______________________________________________________

_______________________  

(об'єкт Державного земельного кадастру) 

та виготовлено новий аркуш Поземельної книги із зміненими 

відомостями та долучено до Поземельної книги № 

______________________________. 

від "___" ____________ 20__ р.за реєстраційним номером 

____________________________________. 

_____________________________________________________

________________________  

(Держгеокадастр або найменування його територіального 

органу) 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

____________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної 

особи,  

____________________________________  

адреса електронної пошти)  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

заінтересованих осіб про виправлення помилки у 

відомостях Державного земельного кадастру 

№ _____________ м. ____________________ 

У зв'язку із  ______________________________

_____________________________  

(зазначається зміст технічної 

помилки) 

________________ внесено зміни до відомостей Державного 

земельного кадастру про 

_____________________________________________________

________________________  

(об'єкт Державного земельного кадастру) 

та виготовлено новий аркуш Поземельної книги із зміненими 

відомостями та долучено до Поземельної книги № 

______________________________. 

від "___" ____________ 20__ р.за реєстраційним номером 

____________________________________. 

____________________________________________________

_________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________  

(підпис) 

______________

_________  

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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"___" ____________ 20__ р. 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Позначка про виправлення технічної помилки відповідно до додатку 32 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 32  

до Порядку 

Виявлено та виправлено технічну помилку у 

відомостях Державного земельного кадастру 

Державний кадастровий реєстратор 

_____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його 

територіального органу) 

 _____________________________________  

(підпис Державного кадастрового реєстратора) 

М.П. 

"___" ____________ ____ р.  

дата позначки 

Протокол виправлення помилки  

від __________________  

№ __________________ 

Документ, що містить виправлені  

відомості (за наявності)  

_______________________________  

_______________________________  

від _________ № ________________ 
 

Додаток 32  

до Порядку 

Виявлено та виправлено технічну помилку у відомостях 

Державного земельного кадастру 

Державний кадастровий реєстратор 

_____________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру)   

_____________________________________  

(підпис Державного кадастрового реєстратора) 

М.П. 

"___" ____________ ____ р.  

дата позначки 

Протокол виправлення помилки  

від __________________  

№ __________________ 

Документ, що містить виправлені  

відомості (за наявності)  

_______________________________  

_______________________________  

від _________ № ________________ 
 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Відмова у виправленні помилок відповідно до додатку 33 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 33  

до Порядку 

 Додаток 33  

до Порядку 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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  _________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

_________________________________  

особи / найменування юридичної 

особи)  

_________________________________  

(місце проживання фізичної  

_________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної 

особи) 

 

 

 

ВІДМОВА  

у виправленні помилок 

№ _____________ м. ____________________ 

Державним кадастровим реєстратором 

______________________________________________________

____________________________________________________  

(Держгеокадастр або найменування його територіального 

органу) 

................................... 

 

  _________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

_________________________________  

особи / найменування юридичної 

особи)  

_________________________________  

(місце проживання фізичної  

_________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної 

особи,  

_________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

ВІДМОВА  

у виправленні помилок 

№ _____________ м. ____________________ 

Державним кадастровим реєстратором 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

.................................... 

 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

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 відповідно до додатку 34 до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 34  

до Порядку 

  _________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

_________________________________  

особи / найменування юридичної 

особи)  

 Додаток 34  

до Порядку 

  _________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  

_________________________________  

особи / найменування юридичної 

особи)  

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 
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_________________________________  

(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) 

.................................... 

 
 

_________________________________  

(місце проживання фізичної  

_________________________________  

особи / місцезнаходження юридичної 

особи,  

_________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

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  

_______________________________  

(найменування органу, що 

здійснює  
_____________________________________________________  

ведення Державного земельного кадастру) 

.................................... 

 
 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру відповідно до додатку 35 до 

Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 35 

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору 

________________________________________ 

(Держгеокадастр або найменування його 

________________________________________ 

територіального органу) 

________________________________________ 

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

________________________________________ 

найменування юридичної особи) 

Додаток 35 

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення  

________________________________________  

Державного земельного кадастру) 

________________________________________ 

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

________________________________________ 

найменування юридичної особи) 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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________________________________________ 

(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 

................................... 

 

________________________________________ 

(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)  

_________________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

_________________________________________  

пошти, контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про виправлення технічних помилок, допущених 

під час ведення Державного земельного кадастру 

.................................... 

Повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його 

ведення відповідно до додатку 36 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
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Додаток 36 

до Порядку 

  __________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

__________________________________ 

особи / найменування юридичної особи) 

__________________________________ 

(місце проживання фізичної 

__________________________________ 

особи / місцезнаходження юридичної 

особи) 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях 

Державного земельного кадастру органом, що здійснює 

його ведення 

 

..................................... 

______________________________________________________

__________ 

(Держгеокадастр або найменування його територіального 

органу) 

 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________ 

(підпис) 

______________

_________ 

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Додаток 36 

до Порядку 

  __________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

__________________________________ 

особи / найменування юридичної 

особи) 

__________________________________ 

(місце проживання фізичної 

__________________________________ 

особи / місцезнаходження юридичної 

особи,  

__________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях 

Державного земельного кадастру органом, що здійснює 

його ведення 

 

..................................... 

_____________________________________________________

___________ 

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________ 

(підпис) 

______________

_________ 

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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Державного земельного кадастру. Державного земельного кадастру. 

Заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до додатку 37 до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 37 

до Порядку 

 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 / 

________________________________________ 

Додаток 37 

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення  
________________________________________  

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 / 

________________________________________ 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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місцезнаходження юридичної особи) 

________________________________________ 

(контактний телефон) 

 

 

 

ЗАЯВА 

про внесення виправлених відомостей до 

Державного земельного кадастру 

.................................... 

 

місцезнаходження юридичної особи)  

________________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

________________________________________  

пошти, контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про внесення виправлених відомостей до 

Державного земельного кадастру 

.................................... 

Заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до додатку 371 до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 371 

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору 

________________________________________ 

(Держгеокадастр або найменування його 

________________________________________ 

територіального органу) 

від _____________________________________ 

(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, 

________________________________________ 

Додаток 371 

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення  
________________________________________  

Державного земельного кадастру)   

від ______________________________________ 

(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, 

________________________________________ 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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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 помилки, що виникла під час державної  

реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку  

ведення Державного земельного кадастру 

.................................... 

 

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)  

_________________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

________________________________________  

пошти, контактний телефон) 

 

ЗАЯВА 

про виправлення помилки, що виникла під час державної  

реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог 

Порядку ведення Державного земельного кадастру 

.................................... 

Повідомлення про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, у документації із землеустрою / оцінки 

земель помилки, допущеної у його відомостях відповідно до додатку 38 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 38 

до Порядку 

 ___________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

___________________________________ 

особи / найменування юридичної особи) 

___________________________________ 

(місце проживання фізичної 

__________________________________ 

Додаток 38 

до Порядку 

 ___________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

___________________________________ 

особи / найменування юридичної особи) 

___________________________________ 

(місце проживання фізичної 

__________________________________ 

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 
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особи / місцезнаходження юридичної 

особи) 

___________________________________ 

(контактний телефон) 
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виявлення органом, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру, у документації 

із землеустрою / оцінки земель помилки, 

допущеної у його відомостях 

 

.................................... 

______________________________________________________

____________ 

(Держгеокадастр або найменування його територіального 

органу) 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________ 

(підпис) 

______________

_________ 

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

особи / місцезнаходження юридичної 

особи 

___________________________________ 

 адреса електронної пошти) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виявлення органом, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру, у документації 

із землеустрою / оцінки земель помилки, 

допущеної у його відомостях 

 

.................................... 

_____________________________________________________

_____________ 

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

Державний кадастровий 

реєстратор 

____________ 

(підпис) 

______________

_________ 

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

земельних відносин» 

Повідомлення про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, 

внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії відповідно до додатку 39 до Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 39 

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору 

________________________________________ 

(Держгеокадастр або найменування його 

Додаток 39 

до Порядку 

 Державному кадастровому реєстратору  

________________________________________  

(найменування органу, що здійснює ведення  

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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________________________________________ 

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 фізичною або юридичною особою помилки, 

допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, 

________________________________________  

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)  

_________________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

_________________________________________  

пошти, контактний телефон) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, 

допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 



146 
 

внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних 

систем в порядку інформаційної взаємодії 
.................................... 

 

внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних 

систем в порядку інформаційної взаємодії 
.................................... 

 

Повідомлення про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки, допущеної у його відомостях, 

внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії відповідно до додатку 40 до Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 40 

до Порядку 

 ________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

________________________________________ 

особи / найменування юридичної особи) 

________________________________________ 

(місце проживання фізичної 

________________________________________ 

особи / місцезнаходження юридичної особи) 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виявлення органом, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру, помилки, 

допущеної у його відомостях, внесених до нього з 

інших кадастрів та інформаційних систем в 

порядку інформаційної взаємодії 

 

.................................... 

________________________________________________

__________________ 

(Держгеокадастр або найменування його 

територіального органу) 
 

Державний кадастровий ____________ ______________

Додаток 40 

до Порядку 

 ________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

________________________________________ 

особи / найменування юридичної особи) 

________________________________________ 

(місце проживання фізичної 

________________________________________ 

особи / місцезнаходження юридичної особи,  

_________________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виявлення органом, що здійснює ведення 

Державного земельного кадастру, помилки, 

допущеної у його відомостях, внесених до нього з 

інших кадастрів та інформаційних систем в 

порядку інформаційної взаємодії 

 

.................................... 

_____________________________________________________

_____________ 

(найменування органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру) 

 

Державний кадастровий ____________ ______________

Підпункт 9 пункту 

31 розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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реєстратор (підпис) _________ 

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

реєстратор (підпис) _________ 

(ініціали та 

прізвище) 

М.П. 

"___" ____________ 20__ р. 

__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до додатку 42 до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 42  

до Порядку 

 ___________________________________ 

(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 

Додаток 42  

до Порядку 

 ___________________________________ 

(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 

Підпункти 9, 16, 19 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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_____________________________________ 

документа, що посвідчує повноваження 

діяти 

_____________________________________  

від імені особи)  

_____________________________________ 

(місце проживання фізичної особи /  

_____________________________________ 

місцезнаходження юридичної особи)  

_____________________________________ 

(номер контактного телефону) 

 

 

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 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 земельну ділянку з: 

     відомостями про речові 

права на земельну ділянку, їх 

_____________________________________ 

документа, що посвідчує повноваження 

діяти 

_____________________________________  

від імені особи)  

_____________________________________ 

(місце проживання фізичної особи /  

_____________________________________

_____________________________________  

контакти особи (адреса електронної 

_____________________________________  

пошти, 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:  державний кордон  

України 

 землі в межах території 

адміністративно-територіальної 

одиниці 

 обмеження у використанні 

земель,  

 у тому числі з 

посиланням на документи, 

на підставі яких відомості 

про обмеження у 

використанні земель внесені 

до Державного земельного 

кадастру  
 земельну ділянку з: 

     відомостями про речові 

права на земельну ділянку, їх 
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обтяження, одержаними в 

порядку інформаційної 

взаємодії з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно; 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про 

речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 

січня 2013 р. 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

обтяження, одержаними в 

порядку інформаційної 

взаємодії з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно, 

     у тому числі з:  

 відомостями про 

ділянки надр, надані у 

користування 

відповідно до 

спеціальних дозволів 

на користування 

надрами та гірничих 

відводів, одержаними в 

порядку інформаційної 

взаємодії між 

Державним земельним 

кадастром та 

Держгеонадрами; 

 посиланням на 

документи, на підставі 

яких відомості про 

обмеження у 

використанні земель 

внесені до Державного 

земельного кадастру; 

     усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної 

книги, крім відомостей про 

речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 

січня 2013 р., 

          у тому числі з: 

     відомостями про 

ділянки надр, надані у 

користування 

відповідно до 

спеціальних дозволів 
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 видачу державного акта на 

право власності на земельну 

ділянку новому власнику 

земельної ділянки 

 

.................................... 

 

на користування 

надрами та гірничих 

відводів, одержаними в 

порядку інформаційної 

взаємодії між 

Державним земельним 

кадастром та 

Держгеонадрами; 

 посиланням на 

документи, на підставі 

яких відомості про 

обмеження у 

використанні земель 

внесені до Державного 

земельного кадастру 

 

 видачу державного акта на 

право власності на земельну 

ділянку новому власнику 

земельної ділянки 

 

.................................... 

Повідомлення про відмову в наданні відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до додатку 431 до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 431 

до Порядку 

 ______________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної 

______________________________ 

особи/найменування юридичної 

особи) 

______________________________ 

(місце проживання фізичної 

______________________________ 

Додаток 431 

до Порядку 

 ______________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної 

______________________________ 

особи/найменування юридичної 

особи) 

______________________________ 

(місце проживання фізичної 

______________________________ 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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особи/місцезнаходження юридичної 

особи) 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про відмову в наданні відомостей з Державного земельного 

кадастру 
№ ____________ м. ______________ 

За результатом розгляду заяви (запиту) про надання 

відомостей з Державного земельного кадастру від _____ 

__________________ 20__ р. за реєстраційним номером 

___________________ разом із доданими до неї (нього) 

документами та відповідно до Закону України “Про 

Державний земельний кадастр”, Порядку ведення Державного 

земельного кадастру повідомляється про відмову в наданні 

запитуваних відомостей з таких підстав: 

у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 

відомості; 

із заявою (запитом) звернулася неналежна особа. 

 

 

____ ____________ 20__ р. 

__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

особи/місцезнаходження 

юридичної особи ,  

______________________________  

адреса електронної пошти) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про відмову в наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру 
№ ____________ м. ______________ 

За результатом розгляду заяви (запиту) про надання 

відомостей з Державного земельного кадастру від _____ 

__________________ 20__ р. за реєстраційним номером 

___________________ разом із доданими до неї (нього) 

документами та відповідно до Закону України “Про 

Державний земельний кадастр”, Порядку ведення Державного 

земельного кадастру повідомляється про відмову в наданні 

запитуваних відомостей з таких підстав: 

у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані 

відомості; 

із заявою (запитом) звернулася неналежна особа та/або 

відсутній електронний підпис, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» чи інший 

альтернативний засіб ідентифікації особи. 

____ ____________ 20__ р. 

__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць відповідно до додатку 451 

до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Норма відсутня Додаток 451   

до Порядку 

ВИТЯГ  

з Державного земельного кадастру про землі в межах 

Підпункти 7 та 9 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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території територіальної громади 

Номер витягу <номер витягу> 

Дата 

формування 

<число, місяць та рік формування 

витягу> 

Термін дії <3 місяці з дати 

формування/безстроковий> 

Надано на заяву 

(запит) 

<найменування органу місцевого 

самоврядування, за заявою 

(запитом) якого надано витяг> 

  <дата та номер документа, на 

підставі якого здійснюється надання 

витягу> 

Загальна інформація про землі у межах території 

територіальної громади 

Дата внесення до 

Державного 

земельного 

кадастру 

відомостей про 

межі 

територіальної 

громади (у разі, 

коли витяг 

надається на 

підтвердження 

внесення 

відповідних 

відомостей) 

<число, місяць та рік внесення до 

Державного земельного кадастру 

відомостей> 

Обліковий номер 

адміністративно- 

територіальної 

одиниці, до 

<€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€> 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин»; 

 

Пункт 178 Порядку 

ведення  Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. 

№ 1051  
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складу якої 

входять межі 

території 

територіальної 

громади 

Найменування 

територіальної 

громади 

<найменування територіальної 

громади > 

Площа земель в 

межах території 

територіальної 

громади 

<значення площі, гектарів> 

Найменування 

суміжних 

територіальних 

громад 

<найменування суміжних 

територіальних громад> 

Інформація про 

матеріали, на 

підставі яких 

встановлені 

(змінені) межі 

територіальної 

громади 

<назва документа> <найменування 

органу, яким прийнято документ, на 

підставі якого встановлені (змінені) 

межі територіальної громади >  

<число, місяць та рік прийняття 

документа> <номер документа> 

Відомості про особу, яка уповноважена надавати 

відомості з Державного земельного кадастру, що надала 

витяг з Державного земельного кадастру відповідно до 

закону про землі у межах території територіальної 

громади 
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Витяг підготував 

та надав 

<ініціали та прізвище особи, яка 

уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

відповідно до закону/найменування 

органу, посадовою особою якого 

підготовлено та надано витяг> 

 

 

 

  Додаток № 1 до витягу з 

Державного земельного 

кадастру про землі в межах 

території територіальної 

громади 

від "___" ____________ 20__ р. 

№ ______ 

Графічне зображення меж території територіальної 

громади на картографічній основі Державного 

земельного кадастру 

Опис меж:  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

 

Масштаб 1: _______ 

Умовні позначення: 

 

  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n617v4-2.bmp
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n618v2-3.bmp
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__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 
 

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель до додатку 46 до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 46 

до Порядку 

ВИТЯГ 

з Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель 

Номер витягу <номер витягу> 

Дата 

формування 

<число, місяць та рік формування витягу> 

Норма 

відсутня 

 

Надано на заяву 

(запит) 

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи / найменування юридичної особи, за 

заявою (запитом) якої надано витяг> 

 

  <дата та номер документа, на підставі 

якого здійснюється надання витягу> 

 

…  

Орган, що 

здійснив 

державну 

реєстрацію 

<найменування органу, що здійснив 

державну реєстрацію договору / 

додаткового договору про дострокове 

припинення обмеження у використанні 

земель> 

 

Норма відсутня 

Додаток 46 

до Порядку 

ВИТЯГ 

з Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель 

Номер витягу <номер витягу> 

Дата формування <число, місяць та рік формування 

витягу> 

Термін дії <3 місяці з дати 

формування/безстроковий> 

Надано на заяву (запит) <прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи / найменування 

юридичної особи, за заявою 

(запитом) якої надано витяг> 

  <дата та номер документа, на 

підставі якого здійснюється 

надання витягу> 

…  

Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

<найменування органу, що 

здійснив державну реєстрацію 

договору / додаткового договору 

про дострокове припинення 

обмеження у використанні 

земель> 

Інформація про документи, на підставі яких відомості 

про обмеження у використанні земель внесені до 

Підпункт 19 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

інших законодавчих 

актів щодо 

удосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин»; 

 

 

Пункт 178 Порядку 

ведення  Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. 

№ 1051 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру, що надала витяг з 

Державного земельного кадастру відповідно до закону про 

обмеження у використанні земель 

................................... 

Державного земельного кадастру 

Реквізити 

заяви про 

державну 

реєстрацію 

обмеження у 

використанні 

земель 

<Дата реєстрації та реєстраційний 

номер заяви> 

Прізвище, ім’я 

та по батькові/ 

найменування 

заявника 

<прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи/найменування юридичної особи> 

Інформація 

про 

документацію 

із землеустрою, 

інші 

документи, на 

підставі яких 

внесені 

відомості про 

обмеження у 

використанні 

земель  

<назва документації із землеустрою, 

розробник документації із землеустрою, 

дата розроблення> <договір/рішення 

суду> <найменування органу, яким 

прийнято документ> <число, місяць та 

рік прийняття/підписання документа> 

<номер документа>  

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного 

кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про 

обмеження у використанні земель 

................................... 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відповідно до додатку 47 до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
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Додаток 47  

до Порядку  

 

ВИТЯГ  

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

Номер витягу <номер витягу> 

Дата формування <число, місяць та рік формування 

витягу> 

Норма відсутня 

 

 

Надано на заяву (запит) <прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи/найменування юридичної особи, 

за заявою (запитом) якої надано витяг> 

<дата та номер документа, на підставі 

якого здійснюється надання витягу> 

....................................  

Строк дії обмеження <строк, на який встановлено обмеження 

у використанні земельної 

ділянки/безстроково> 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 47  

до Порядку  

 

ВИТЯГ  

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

Номер витягу <номер витягу> 

Дата формування <число, місяць та рік формування 

витягу> 

Термін дії <3 місяці з дати 

формування/безстроковий> 

Надано на заяву (запит) <прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи/найменування юридичної особи, 

за заявою (запитом) якої надано витяг> 

<дата та номер документа, на підставі 

якого здійснюється надання витягу> 

 

.................................... 

 

Строк дії обмеження <строк, на який встановлено 

обмеження у використанні земельної 

ділянки/безстроково> 

Інформація про документи, на підставі яких відомості про 

обмеження у використанні земель внесені до Державного 

земельного кадастру 

Реквізити заяви про 

державну реєстрацію 

обмеження у 

використанні земель 

<Дата реєстрації та реєстраційний 

номер заяви> 

Прізвище, ім’я та по 

батькові/ найменування 

заявника 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи> 

Інформація про 

документацію із 

землеустрою, інші 

документи, на підставі 

яких внесені відомості 

про обмеження у 

використанні земель  

<назва документації із землеустрою, 

розробник документації із 

землеустрою, дата розроблення> 

<договір/рішення суду> 

<найменування органу, яким 

прийнято документ> <число, місяць 

та рік прийняття/підписання 

 

Підпункти 18 та 19 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України               

щодо вдосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин»; 

 

Пункт 178 Порядку 

ведення  Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. 

№ 1051 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру відповідно до закону, що надала 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (за 

наявності) 

Витяг підготував та надав <ініціали та прізвище особи, яка 

уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

відповідно до закону/найменування 

органу, посадовою особою якого 

підготовлено та надано витяг> 

 
__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

 

 Додаток до витягу з Державного 

земельного  

кадастру про земельну ділянку  

від ___ __________ 20__ р. № ______ 

 

Кадастровий план земельної ділянки 

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________ 

Опис меж:  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________ 

Умовні позначення: 

Масштаб 1: 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

 

документа> <номер документа>  

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру відповідно до закону, що надала 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (за 

наявності) 

Витяг підготував та надав <ініціали та прізвище особи, яка 

уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

відповідно до закону/найменування 

органу, посадовою особою якого 

підготовлено та надано витяг> 

 
__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

Додаток до витягу з Державного 

земельного 

кадастру про земельну ділянку 

від ___ __________ 20__ р. № _____ 

Кадастровий номер земельної ділянки 

_________________ 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Умовні позначення: Опис меж: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Масштаб 1: _______  

 
__________  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n926-9.bmp
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n926-9.bmp
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Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

 

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Номер 

точки 

Назва точки Відстань (метрів) Координати 

(м) 

X Y 

 

Місце розташування   

Цільове 

призначення 

Категорія 

земель 

  

Код 

цільового 

призначен

ня 

  

Площа, гектарів   

Відомості про 

перенесення в 

натуру (на 

місцевість) меж  

охоронних 

зон, 

прибережн

их 

захисних 

смуг і 

пляжних 

зон, зон 

санітарної 

охорони, 

санітарно-

захисних 

зон і зон 

особливого 

режиму 

використа
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ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

................................... 

 
 

ння земель 

(за 

наявності) 

земельної 

ділянки (у 

разі 

формуван

ня 

земельної 

ділянки) 

 

Відомості про встановлені 

межові знаки (у разі 

формування земельної 

ділянки) 

 

Розробник документації 

із землеустрою: 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

_____________________________________________________ 
особи / найменування юридичної особи) 

____________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 
................................... 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відповідно до додатку 471 до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 471 

до Порядку 

 

ВИТЯГ 

з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

Додаток 471 

до Порядку 

 

ВИТЯГ 

з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

Підпункти 18 та 19 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України               

щодо вдосконалення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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Номер витягу <номер витягу> 

Дата формування <число, місяць та рік формування 

витягу> 

Норма відсутня  

 

Надано на заяву (запит) <прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи / найменування 

юридичної особи, за заявою 

(запитом) якої надано витяг> 

  <дата та номер документа, на 

підставі якого здійснюється надання 

витягу> 

…  

Строк дії обмеження <строк, на який встановлено 

обмеження у використанні земельної 

ділянки/безстроково> 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер витягу <номер витягу> 

Дата формування <число, місяць та рік формування 

витягу> 

Термін дії <3 місяці з дати 

формування/безстроковий> 

Надано на заяву (запит) <прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи / найменування 

юридичної особи, за заявою 

(запитом) якої надано витяг> 

  <дата та номер документа, на 

підставі якого здійснюється надання 

витягу> 

…  

Строк дії обмеження <строк, на який встановлено 

обмеження у використанні 

земельної ділянки/безстроково> 

Інформація про документи, на підставі яких відомості про 

обмеження у використанні земель внесені до Державного 

земельного кадастру 

Реквізити заяви про 

державну реєстрацію 

обмеження у 

використанні земель 

<Дата реєстрації та реєстраційний 

номер заяви> 

Прізвище, ім’я та по 

батькові/ 

найменування 

заявника 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи> 

Інформація про 

документацію із 

землеустрою, інші 

документи, на підставі 

яких внесені відомості 

про обмеження у 

використанні земель  

<назва документації із 

землеустрою, розробник 

документації із землеустрою, дата 

розроблення> <договір/рішення 

суду> <найменування органу, 

яким прийнято документ> 

<число, місяць та рік 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин»; 

 

Пункт 178 Порядку 

ведення  Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. 

№ 1051 

 



162 
 

 

 
Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру відповідно до закону, що 

надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку (за наявності) 

Витяг підготував та 

надав 

<ініціали та прізвище особи, яка 

уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

відповідно до закону/найменування 

органу, посадовою особою якого 

підготовлено та надано витяг> 

 
__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

 

 Додаток до витягу з Державного 

земельного 

кадастру про земельну ділянку 

від ___ __________ 20__ р. № _____ 

Кадастровий план земельної ділянки 

Кадастровий номер земельної ділянки ____________________ 

Опис меж: 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Умовні позначення: 

Масштаб 1: 
__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного 

прийняття/підписання 

документа> <номер документа>  

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру відповідно до закону, що 

надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку (за наявності) 

Витяг підготував та 

надав 

<ініціали та прізвище особи, яка 

уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

відповідно до закону/найменування 

органу, посадовою особою якого 

підготовлено та надано витяг> 

 
__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

 

Додаток до витягу з Державного 

земельного 

кадастру про земельну ділянку 

від ___ __________ 20__ р. № _____ 

Кадастровий номер земельної ділянки 

_________________ 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Умовні позначення: Опис меж: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n926-9.bmp
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n926-9.bmp
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кадастру. 

 

 

 

 

 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1: _______  

 

____________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

 

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Номер 

точки 

Назва точки Відстань 

(метрів) 

Координати 

(м) 

X Y 

 

Місце розташування   

Цільове 

призначення 

Категорія 

земель 

  

Код 

цільового 

призначен

ня 

  

Площа, гектарів   

Відомості про 

перенесення в 

натуру (на 

місцевість) меж  

охоронних 

зон, 

прибережн

их 

захисних 

смуг і 

пляжних 

зон, зон 

санітарної 

охорони, 

санітарно-

захисних 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

............................. 
 

зон і зон 

особливого 

режиму 

використа

ння земель 

(за 

наявності) 

земельної 

ділянки (у 

разі 

формуван

ня 

земельної 

ділянки) 

 

Відомості про встановлені 

межові знаки (у разі 

формування земельної 

ділянки) 

 

 

Розробник документації 

із землеустрою: 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

_____________________________________________________ 
особи / найменування юридичної особи) 

____________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

............................. 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відповідно до додатку 472 до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
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Норма відсутня Додаток 472 

до Порядку 

ВИТЯГ 

з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

Номер витягу <номер витягу> 

Дата формування <число, місяць та рік формування 

витягу> 

Термін дії <3 місяці з дати 

формування/безстроковий> 

Надано на заяву 

(запит) 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи, за заявою 

(запитом) якої надано витяг> 

<дата та номер документа, на 

підставі якого здійснюється 

надання витягу> 

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у 

Державному земельному кадастрі 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 
€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€€ 

Власник (користувач):  

Прізвище, ім’я та по 

батькові/найменування 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи> 

Податковий номер €€€€€€€€€€ 

Загальні відомості про земельну ділянку 

Кадастровий номер €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ 

Місце розташування 

(адміністративно-

територіальна 

одиниця) 

<вулиця, номер домоволодіння 

(будинку), населений пункт, район, 

область> 

Цільове призначення:  

Підпункти 16 та 19 

пункту 31 Закону 

України «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

вдосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
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Категорія земель <назва категорії земель> 

Вид цільового 

призначення земельної 

ділянки 

<вид цільового призначення 

земельної ділянки в межах певної 

категорії земель> 

Обліковий номер 

масиву, до складу 

якого входить земельна 

ділянка 

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ 

Форма власності <державна/комунальна/приватна> 

Площа земельної 

ділянки, гектарів 

<значення площі> 

Нормативна грошова 

оцінка, гривень 

<значення нормативної грошової 

оцінки на дату формування 

витягу> 

Дата проведення 

нормативної грошової 

оцінки 

<дата проведення нормативної 

грошової оцінки> 

Скасований 

кадастровий номер 

(номери), у разі коли 

земельна ділянка 

створена в результаті 

поділу/об’єднання 

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ 

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки 

Інформація про 

документацію із 

землеустрою, на 

підставі якої здійснена 

державна реєстрація 

земельної ділянки 

<назва документації із 

землеустрою, розробник 

документації із землеустрою, дата 

розроблення> 

Орган, який 

зареєстрував земельну 

ділянку 

<найменування органу, який 

зареєстрував земельну ділянку> 

Дата державної <число, місяць та рік державної 
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реєстрації земельної 

ділянки 

реєстрації земельної ділянки> 

Відомості про право власності/право постійного 

користування згідно з Державним реєстром речових прав 

на нерухоме майно 

Вид права <право власності/постійного 

користування> 

Інформація про 

власників 

(користувачів) 

земельної ділянки 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові/найменування 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи> 

Громадянство <громадянство> 

Реквізити документа, 

що посвідчує особу 

<серія, номер документа, ким, 

коли виданий> 

Податковий 

номер/номер та серія 

паспорта фізичної 

особи 

<податковий номер/номер та серія 

паспорта фізичної особи, яка через 

свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття 

номера> 

Місце 

проживання/місцезнахо

дження 

<місце проживання фізичної 

особи/місцезнаходження 

юридичної особи> 

Частка у спільній 

власності 

<частка у спільній власності> 

Документ, який є 

підставою для 

виникнення права 

<назва документа> 

<найменування органу, яким 

прийнято документ, на підставі 

якого виникло право> <число, 

місяць та рік 

прийняття/підписання документа> 

<номер документа> 
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Документ, що 

посвідчує право 

<назва документа> <серія та номер 

державного акта та додатків до 

нього> 

Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним 

реєстром речових прав на нерухоме майно 

Орендар:  

Прізвище, ім’я та по 

батькові/ 

найменування 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/ найменування 

юридичної особи> 

Громадянство <громадянство> 

Реквізити документа, 

що посвідчує особу 

<серія, номер документа, ким, 

коли виданий> 

Податковий 

номер/номер та серія 

паспорта фізичної 

особи 

<податковий номер/номер та серія 

паспорта фізичної особи, яка через 

свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття 

номера> 

Місце 

проживання/місцезнахо

дження 

<місце проживання фізичної 

особи/ місцезнаходження 

юридичної особи> 

Площа земельної 

ділянки, переданої в 

оренду 

<площа земельної ділянки, що 

передана в оренду, гектарів> 

Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

речового права 

<найменування органу державної 

реєстрації прав> 

Дата державної 

реєстрації речового 

права 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації речового права> 

Строк дії речового 

права 

<строк дії речового права> 

Суборендар:  

Прізвище, ім’я та по 

батькові/ 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 
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найменування юридичної особи> 

Громадянство <громадянство> 

Реквізити документа, 

що посвідчує особу 

<серія, номер документа, ким, 

коли виданий> 

Ідентифікаційний 

номер 

€€€€€€€€€€ 

Податковий 

номер/номер та серія 

паспорта фізичної 

особи 

<податковий номер/номер та серія 

паспорта фізичної особи, яка через 

свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття 

номера> 

Місце 

проживання/місцезнахо

дження 

<місце проживання фізичної 

особи/місцезнаходження 

юридичної особи> 

Площа земельної 

ділянки (її частини), 

переданої в суборенду 

<площа земельної ділянки (її 

частини), наданої в суборенду, 

гектарів> 

Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

речового права 

<найменування органу державної 

реєстрації прав> 

Дата державної 

реєстрації речового 

права 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації речового права> 

Строк дії речового 

права 

<строк дії речового права> 

Додаткові відомості <додаткові відомості> 

Відомості про земельний сервітут згідно з Державним 

реєстром речових прав на нерухоме майно 

Вид сервітуту <вид земельного сервітуту> 

Площа земельної 

ділянки (її частини), на 

яку поширюється дія 

сервітуту 

<площа земельної ділянки (її 

частини), гектарів> 

Підстава для <договір/закон/заповіт/рішення 
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встановлення 

земельного сервітуту 

суду> <найменування органу, 

яким прийнято документ> <число, 

місяць та рік 

прийняття/підписання документа> 

<номер документа> 

Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

сервітуту 

<найменування органу, що 

здійснив державну реєстрацію 

сервітуту> 

Дата державної 

реєстрації сервітуту 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації сервітуту> 

Строк дії сервітуту <строк дії сервітуту/безстроково> 

Додаткові відомості <додаткові відомості> 

Відомості про обтяження згідно з Державним реєстром 

речових прав на нерухоме майно 

Вид обтяження <заборона відчуження та/або 

користування/арешт/іпотека/вимо

га нотаріального посвідчення 

договору, предметом якого є 

нерухоме майно, встановлена 

власником такого 

майна/податкова застава, 

предметом якої є нерухоме майно, 

об’єкт незавершеного 

будівництва/інші обтяження 

відповідно до закону> 

Опис предмета 

обтяження 

<земельна ділянка з кадастровим 

номером €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€> 

Дата державної 

реєстрації обтяження 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації обтяження> 

Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

обтяження 

<найменування органу державної 

реєстрації прав> 

Документ, який є 

підставою для 

<назва документа> 

<найменування органу, яким 
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виникнення обтяження прийнято документ, на підставі 

якого виникло обтяження> 

<число, місяць та рік 

прийняття/підписання документа> 

<номер документа> 

Додаткові відомості <додаткові відомості> 

Відомості про обмеження у використанні земельної 

ділянки 

Вид обмеження у 

використанні земельної 

ділянки 

<вид обмеження у використанні 

земельної ділянки> 

Площа земельної 

ділянки (її частини), на 

яку поширюється дія 

обмеження 

<площа земельної ділянки (її 

частини), гектарів> 

Підстава для 

виникнення обмеження 

у використанні 

земельної ділянки 

<закон/нормативно-правовий акт, 

прийнятий відповідно до 

закону/договір/рішення суду> 

<найменування органу, яким 

прийнято документ> <число, 

місяць та рік 

прийняття/підписання документа> 

<номер документа> 

Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

обмеження 

<найменування органу, який 

зареєстрував обмеження у 

використанні земельної ділянки> 

Дата державної 

реєстрації обмеження 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації обмеження у 

використанні земельної ділянки> 

Строк дії обмеження <строк, на який встановлено 

обмеження у використанні 

земельної ділянки/безстроково> 

Інформація про документи, на підставі яких відомості про 

обмеження у використанні земель внесені до Державного 
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земельного кадастру 

Реквізити 

заяви про 

державну 

реєстрацію 

обмеження у 

використанні 

земель 

<Дата реєстрації та реєстраційний номер 

заяви> 

Прізвище, ім’я 

та по батькові/ 

найменування 

заявника 

<прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи/найменування юридичної особи> 

Інформація 

про 

документацію 

із землеустрою, 

інші 

документи, на 

підставі яких 

внесені 

відомості про 

обмеження у 

використанні 

земель  

<назва документації із землеустрою, 

розробник документації із землеустрою, 

дата розроблення> <договір/рішення 

суду> <найменування органу, яким 

прийнято документ> <число, місяць та 

рік прийняття/підписання документа> 

<номер документа>  

Відомості про ділянки надр, надані у користування 

відповідно до спеціальних дозволів на користування 

надрами та гірничих відводів одержаних в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром та Держгеонадрами 

Реєстраційний номер 

спеціального дозволу 

на користування 

надрами 

<€€€€> 
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Дата видачі 

спеціального дозволу 

на користування 

надрами 

<число, місяць та рік спеціального 

дозволу на користування 

надрами> 

Підстава для надання 

спеціального дозволу 

на користування 

надрами 

<наказ Держгеонадр/протокол 

Міжвідомчої комісії з організації 

укладення та виконання угод про 

розподіл продукції/протокол 

аукціонного комітету/договір 

купівлі-продажу/акт Ради 

міністрів Автономної Республіки 

Крим> <найменування органу, 

яким прийнято документ> <число, 

місяць та рік 

прийняття/підписання документа> 

<номер документа> 

Вид користування 

надрами 

<вид користування надрами 

відповідно до статті 14 Кодексу 

України про надра, статті 13 

Закону України “Про нафту і газ” 

та пункту 5 Порядку надання 

спеціальних дозволів на 

користування надрами> 

Відомості про ділянку 

надр, що надається у 

користування 

<назва родовища> 

Площа ділянки надр, 

що надається у 

користування 

<площа ділянки надр, гектарів> 

Вид корисної копалини <вид корисної копалини 

відповідно до переліків корисних 

копалин загальнодержавного та 

місцевого значення, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 грудня 1994 р. № 
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827*> 

Відомості про власника 

спеціального дозволу: 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові/найменування 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи - підприємця 

/найменування юридичної особи> 

Реєстраційний номер 

облікової картки 

платника 

податків/номер та серія 

паспорта фізичної 

особи/код згідно з 

ЄДРПОУ  

<реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 

фізичної особи- підприємця/номер 

та серія паспорта фізичної особи, 

яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від 

прийняття номера/код згідно з 

ЄДРПОУ юридичної особи> 

Строк дії спеціального 

дозволу 

<строк дії спеціального дозволу на 

користування надрами> 

Документ, який 

засвідчує надання 

гірничого відводу 

<назва документа> 

<найменування органу, яким 

видано документ про надання 

гірничого відводу> <число, місяць 

та рік видачі документа> <номер 

документа> 

Відомості про 

користувача гірничого 

відводу: 

 

Найменування/ 

прізвище, ім’я та по 

батькові 

<найменування юридичної особи, 

її власника чи уповноваженого 

нею органу з управління майном/ 

прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи> 

Мета надання 

гірничого відводу 

<для розробки родовища корисних 

копалин із зазначенням  

найменування родовища та виду 

копалин; для будівництва 
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підземної 

споруди із зазначенням її 

найменування і призначення; для 

поховання шкідливих речовин 

тощо> 

Площа проекції 

гірничого відводу 

<площа проекції гірничого 

відводу, гектарів> 

Строк дії акта про 

надання гірничого 

відводу 

<строк, на який встановлено дію 

акта про надання гірничого 

відводу> 

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості 

з Державного земельного кадастру відповідно до закону, 

що надала витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку (за наявності) 

Витяг підготував та 

надав 

<ініціали та прізвище особи, яка 

уповноважена надавати відомості з 

Державного земельного кадастру 

відповідно до 

закону/найменування органу, 

посадовою особою якого 

підготовлено та надано витяг> 

 
__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

__________ 

* Позначка про належність корисних копалини до 

особливо цінних (проставляється за наявності). 

 

Додаток до витягу з Державного 

земельного 

кадастру про земельну ділянку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n926-9.bmp
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від ___ __________ 20__ р. № _____ 

Кадастровий номер земельної ділянки 

_________________ 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Умовні позначення: Опис меж: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Масштаб 1: _______ 

____________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 
КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Номер 

точки 

Назва точки Відстань 

(метрів) 

Координати 

(м) 

X Y 

 

Місце розташування   

Цільове 

призначення 

Категорія 

земель 

  

Код 

цільового 

призначен

ня 

  

Площа, гектарів   

Відомості про 

перенесення в 

охоронних 

зон, 
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натуру (на 

місцевість) меж  

прибережн

их 

захисних 

смуг і 

пляжних 

зон, зон 

санітарної 

охорони, 

санітарно-

захисних 

зон і зон 

особливого 

режиму 

використа

ння земель 

(за 

наявності) 

земельної 

ділянки (у 

разі 

формуван

ня 

земельної 

ділянки) 

 

Відомості про встановлені 

межові знаки (у разі 

формування земельної 

ділянки) 

 

 

Розробник документації 

із землеустрою: 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

_____________________________________________________ 
особи / найменування юридичної особи) 

____________ 
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Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 
ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

Усього 

земель, 

гектарів 

У тому числі за земельними угіддями, гектарів: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

Площа 

земельної 

ділянки, 

гектарів: 

<загальна 

площа 

земельної 

ділянки, 

гектарів> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площа 

угіддя, 

гектарі

в> 

У тому 

числі в 

зоні дії 

обмежень, 

гектарів: 

<площа в 

зоні дії 

обмежень, 

гектарів> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площа 

угіддя, 

гектарі

в> 

Відомості про особу, яка склала кадастровий план 

земельної ділянки (за наявності) 

Прізвище та ініціали особи, яка склала 

кадастровий план земельної ділянки 

 
__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n937-10.bmp
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Державного земельного кадастру. 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відповідно до додатку 473 до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Норма відсутня Додаток 473 

до Порядку 

ВИТЯГ 

з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

Номер витягу <номер витягу> 

Дата формування <число, місяць та рік 

формування витягу> 

Термін дії <3 місяці з дати 

формування/безстроковий> 

Надано на заяву (запит) <прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи, за заявою 

(запитом) якої надано витяг> 

 <дата та номер документа, на 

підставі якого здійснюється 

надання витягу> 

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у 

Державному земельному кадастрі 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ 

Власник (користувач):  

Прізвище, ім’я та по 

батькові/найменування 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи> 

Підпункти 16, 18, 19 

пункту 31 Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

вдосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 



180 
 

Податковий номер €€€€€€€€€€ 

Загальні відомості про земельну ділянку 

Кадастровий номер €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ 

Місце розташування 

(адміністративно-

територіальна одиниця) 

<вулиця, номер домоволодіння 

(будинку), населений пункт, 

район, область> 

Цільове призначення:  

Категорія земель <назва категорії земель> 

Вид цільового 

призначення земельної 

ділянки 

<вид цільового призначення 

земельної ділянки в межах 

певної категорії земель> 

Обліковий номер 

масиву, до складу якого 

входить земельна 

ділянка 

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€ 

Форма власності <державна/комунальна/приватн

а> 

Площа земельної 

ділянки, гектарів 

<значення площі> 

Нормативна грошова 

оцінка, гривень 

<значення нормативної 

грошової оцінки на дату 

формування витягу> 

Дата проведення 

нормативної грошової 

оцінки 

<дата проведення нормативної 

грошової оцінки> 

Скасований 

кадастровий номер 

(номери), у разі коли 

земельна ділянка 

створена в результаті 

поділу/об’єднання 

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ 

Відомості про державну реєстрацію  

земельної ділянки 

Інформація про <назва документації із 
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документацію із 

землеустрою, на підставі 

якої здійснена державна 

реєстрація земельної 

ділянки 

землеустрою, розробник 

документації із землеустрою, 

дата розроблення> 

Орган, який 

зареєстрував земельну 

ділянку 

<найменування органу, який 

зареєстрував земельну ділянку> 

Дата державної 

реєстрації земельної 

ділянки 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації земельної ділянки> 

Відомості про право власності/право постійного 

користування, внесені до Поземельної книги, крім 

відомостей про речові права, що виникли після 1 січня 

2013 р. 

Вид права <право власності/постійного 

користування> 

Інформація про 

власників 

(користувачів) 

земельної ділянки 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові/найменування 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи> 

Громадянство <громадянство> 

Реквізити документа, 

що посвідчує особу 

<серія, номер документа, ким, 

коли виданий> 

Податковий 

номер/номер та серія 

паспорта фізичної особи 

<податковий номер/номер та 

серія паспорта фізичної особи, 

яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від 

прийняття номера> 

Місце 

проживання/місцезнахо

<місце проживання фізичної 

особи/місцезнаходження 
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дження юридичної особи> 

Частка у спільній 

власності 

<частка у спільній власності> 

Документ, який є 

підставою для 

виникнення права 

<назва документа> 

<найменування органу, яким 

прийнято документ, на підставі 

якого виникло право> <число, 

місяць та рік 

прийняття/підписання 

документа> <номер документа> 

Документ, що посвідчує 

право 

<назва документа> <серія та 

номер державного акта та 

додатків до нього> 

Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним 

реєстром земель 

Стан відомостей <актуальні/не актуальні> 

Орендар:  

Прізвище, ім’я та по 

батькові/найменування 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи> 

Громадянство <громадянство> 

Реквізити документа, 

що посвідчує особу 

<серія, номер документа, ким, 

коли виданий> 

Податковий 

номер/номер та серія 

паспорта фізичної особи 

<податковий номер/номер та 

серія паспорта фізичної особи, 

яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від 

прийняття номера> 

Місце 

проживання/місцезнахо

дження 

<місце проживання фізичної 

особи/місцезнаходження 

юридичної особи> 

Площа земельної 

ділянки, переданої в 

оренду 

<площа земельної ділянки, що 

передана в оренду, гектарів> 
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Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

речового права 

<найменування органу 

державної реєстрації прав> 

Дата державної 

реєстрації речового 

права 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації речового права> 

Строк дії речового 

права 

<строк дії речового права> 

Суборендар:  

Прізвище, ім’я та по 

батькові/найменування 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи/найменування 

юридичної особи> 

Громадянство <громадянство> 

Реквізити документа, 

що посвідчує особу 

<серія, номер документа, ким, 

коли виданий> 

Ідентифікаційний номер €€€€€€€€€€ 

Податковий 

номер/номер та серія 

паспорта фізичної особи 

<податковий номер/номер та 

серія паспорта фізичної особи, 

яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від 

прийняття номера> 

Місце 

проживання/місцезнахо

дження 

<місце проживання фізичної 

особи/місцезнаходження 

юридичної особи> 

Площа земельної 

ділянки (її частини), 

переданої в суборенду 

<площа земельної ділянки (її 

частини), наданої в суборенду, 

гектарів> 

Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

речового права 

<найменування органу 

державної реєстрації прав> 

Дата державної 

реєстрації речового 

права 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації речового права> 

Строк дії речового <строк дії речового права> 
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права 

Додаткові відомості <додаткові відомості> 

Відомості про земельний сервітут згідно з Державним 

реєстром земель 

Стан відомостей <актуальні/не актуальні> 

Вид сервітуту <вид земельного сервітуту> 

Площа земельної 

ділянки (її частини), на 

яку поширюється дія 

сервітуту 

<площа земельної ділянки (її 

частини), гектарів> 

Підстава для 

встановлення 

земельного сервітуту 

<договір/закон/заповіт/рішення 

суду> <найменування органу, 

яким прийнято документ> 

<число, місяць та рік 

прийняття/підписання 

документа> <номер документа> 

Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

сервітуту 

<найменування органу, що 

здійснив державну реєстрацію 

сервітуту> 

Дата державної 

реєстрації сервітуту 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації сервітуту> 

Строк дії сервітуту <строк дії 

сервітуту/безстроково> 

Додаткові відомості <додаткові відомості> 

Відомості про обмеження у використанні земельної 

ділянки 

Вид обмеження у 

використанні земельної 

ділянки 

<вид обмеження у використанні 

земельної ділянки> 

Площа земельної 

ділянки (її частини), на 

яку поширюється дія 

обмеження 

<площа земельної ділянки (її 

частини), гектарів> 

Підстава для <закон/нормативно-правовий 
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виникнення обмеження 

у використанні 

земельної ділянки 

акт, прийнятий відповідно до 

закону/договір/рішення суду> 

<найменування органу, яким 

прийнято документ> <число, 

місяць та рік 

прийняття/підписання 

документа> <номер документа> 

Орган, що здійснив 

державну реєстрацію 

обмеження 

<найменування органу, який 

зареєстрував обмеження у 

використанні земельної 

ділянки> 

Дата державної 

реєстрації обмеження 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації обмеження у 

використанні земельної 

ділянки> 

Строк дії обмеження <строк, на який встановлено 

обмеження у використанні 

земельної ділянки/безстроково> 

Інформація про документи, на підставі яких відомості 

про обмеження у використанні земель внесені до 

Державного земельного кадастру 

Реквізити 

заяви про 

державну 

реєстрацію 

обмеження у 

використанні 

земель 

<Дата реєстрації та реєстраційний 

номер заяви> 

Прізвище, ім’я 

та по батькові/ 

найменування 

заявника 

<прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи/найменування юридичної особи> 

Інформація <назва документації із землеустрою, 
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про 

документацію 

із землеустрою, 

інші 

документи, на 

підставі яких 

внесені 

відомості про 

обмеження у 

використанні 

земель  

розробник документації із землеустрою, 

дата розроблення> <договір/рішення 

суду> <найменування органу, яким 

прийнято документ> <число, місяць та 

рік прийняття/підписання документа> 

<номер документа>  

Відомості про ділянки надр, надані у користування 

відповідно до спеціальних дозволів на користування 

надрами та гірничих відводів одержаних в порядку 

інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром та Держгеонадрами 

Реєстраційний номер 

спеціального дозволу на 

користування надрами 

<€€€€> 

Дата видачі 

спеціального дозволу на 

користування надрами 

<число, місяць та рік 

спеціального дозволу на 

користування надрами> 

Підстава для надання 

спеціального дозволу на 

користування надрами 

<наказ Держгеонадр/протокол 

Міжвідомчої комісії з організації 

укладення та виконання угод 

про розподіл продукції/протокол 

аукціонного комітету/договір 

купівлі-продажу/акт Ради 

міністрів Автономної 

Республіки Крим> 

<найменування органу, яким 

прийнято документ> <число, 

місяць та рік 

прийняття/підписання 
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документа> <номер документа> 

Вид користування 

надрами 

<вид користування надрами 

відповідно до статті 14 Кодексу 

України про надра, статті 13 

Закону України “Про нафту і 

газ” та пункту 5 Порядку 

надання спеціальних дозволів 

на користування надрами> 

Відомості про ділянку 

надр, що надається у 

користування 

<назва родовища> 

Площа ділянки надр, що 

надається у 

користування 

<площа ділянки надр, гектарів> 

Вид корисної копалини <вид корисної копалини 

відповідно до переліків 

корисних копалин 

загальнодержавного та 

місцевого значення, 

затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 

12 грудня 1994 р. № 827*> 

Відомості про власника 

спеціального дозволу: 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові/найменування 

<прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи - підприємця 

/найменування юридичної 

особи> 

Реєстраційний номер 

облікової картки 

платника 

податків/номер та серія 

паспорта фізичної 

особи/код згідно з 

<реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 

фізичної особи- 

підприємця/номер та серія 

паспорта фізичної особи, яка 

через свої релігійні переконання 
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ЄДРПОУ  відмовилася від прийняття 

номера/код згідно з ЄДРПОУ 

юридичної особи> 

Строк дії спеціального 

дозволу 

<строк дії спеціального дозволу 

на користування надрами, 

років> 

Документ, який 

засвідчує надання 

гірничого відводу 

<назва документа> 

<найменування органу, яким 

видано документ про надання 

гірничого відводу> <число, 

місяць та рік видачі документа> 

<номер документа> 

Відомості про 

користувача гірничого 

відводу: 

 

Найменування/ 

прізвище, ім’я та по 

батькові 

<найменування юридичної 

особи, її власника чи 

уповноваженого нею органу з 

управління майном/ прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної 

особи> 

Мета надання гірничого 

відводу 

<для розробки родовища 

корисних копалин із 

зазначенням  найменування 

родовища та виду копалин; для 

будівництва підземної 

споруди із зазначенням її 

найменування і призначення; 

для поховання шкідливих 

речовин тощо> 

Площа проекції 

гірничого відводу 

<площа проекції гірничого 

відводу, гектарів> 

Строк дії акта про 

надання гірничого 

<строк, на який встановлено дію 

акта про надання гірничого 
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відводу відводу> 

Відомості про особу, яка уповноважена надавати 

відомості з Державного земельного кадастру відповідно 

до закону, що надала витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку (за наявності) 

Витяг підготував та 

надав 

<ініціали та прізвище особи, яка 

уповноважена надавати 

відомості з Державного 

земельного кадастру відповідно 

до закону/найменування органу, 

посадовою особою якого 

підготовлено та надано витяг> 
 

__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

__________ 
* Позначка про належність корисних копалини до особливо 

цінних (проставляється за наявності). 

Додаток до витягу з Державного 

земельного 

кадастру про земельну ділянку 

від ___ __________ 20__ р. № _____ 

Кадастровий номер земельної ділянки 

_________________ 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

Умовні позначення: Опис меж: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n943-11.bmp
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Масштаб 1: _______ 

____________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 
КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Номер 

точки 

Назва точки Відстань 

(метрів) 

Координати 

(м) 

X Y 

 

Місце розташування   

Цільове 

призначення 

Категорія 

земель 

  

Код 

цільового 

призначен

ня 

  

Площа, гектарів   

Відомості про 

перенесення в 

натуру (на 

місцевість) меж  

охоронних 

зон, 

прибережн

их 

захисних 

смуг і 

пляжних 

зон, зон 

санітарної 

охорони, 

санітарно-

захисних 

зон і зон 

особливого 
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режиму 

використа

ння земель 

(за 

наявності) 

земельної 

ділянки (у 

разі 

формуван

ня 

земельної 

ділянки) 

 

Відомості про встановлені 

межові знаки (у разі 

формування земельної 

ділянки) 

 

 

Розробник документації 

із землеустрою: 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

_____________________________________________________ 
особи / найменування юридичної особи) 

____________ 
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 
ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

Усього 

земель, 

гектарів 

У тому числі за земельними угіддями, гектарів: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

<назва 

угіддя>

: 

Площа 

земельної 

ділянки, 

гектарів: 

<загальна 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площа 

угіддя, 

гектарі

в> 
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площа 

земельної 

ділянки, 

гектарів> 

У тому 

числі в 

зоні дії 

обмежень, 

гектарів: 

<площа в 

зоні дії 

обмежень, 

гектарів> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площ

а 

угіддя, 

гектарі

в> 

<площа 

угіддя, 

гектарі

в> 

Відомості про особу, яка склала кадастровий план 

земельної ділянки (за наявності) 

Прізвище та ініціали особи, яка склала 

кадастровий план земельної ділянки 

 
__________ 

Створено за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Витяг з документа Державного земельного кадастру відповідно до додатку 48 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

Додаток 48 

до Порядку 

 ___________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

___________________________________ 

особи/найменування юридичної особи) 

___________________________________ 

Додаток 48 

до Порядку 

 ___________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

___________________________________ 

особи/найменування юридичної особи) 

___________________________________ 

Підпункт 9 пункту 31 

розділу І Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/84/p389923n955-12.bmp
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(місце проживання фізичної особи / 

___________________________________ 

місцезнаходження юридичної особи) 

 

 

 

ВИТЯГ 

з документа Державного земельного кадастру 

.............................. 

 

(місце проживання фізичної особи / 

___________________________________ 

місцезнаходження юридичної особи,  

_____________________________________  

адреса електронної пошти) 

 

ВИТЯГ 

з документа Державного земельного кадастру 

............................. 

 

системи управління 

та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення відповідно до 

додатку 57 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 Додаток 57 

до Порядку 

ВИМОГИ 

до автоматизованого робочого місця користувача 

Державного земельного кадастру та програмного 

забезпечення 
Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача 

Державного земельного кадастру 

Центральний процесор (CPU) не менше 2 Core x 2 GHz 

Оперативна пам’ять (RAM) не менше 2 Gb 

Вільне місце на жорсткому диску (HDD) не менше 5 Gb 

Мережевий порт  не менше 10 Mbit 

Вільний порт USB 2.0 

Пристрій для зчитування оптичних дисків 

Вимоги до програмного забезпечення 

Операційна система Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (або 

аналогічна за умови наявності експертного висновку у сфері 

технічного захисту інформації) 

Антивірусне програмне забезпечення Eset NOD 32 (або 

аналогічне за умови наявності експертного висновку у сфері 

технічного захисту інформації) 

Засоби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах згідно із законодавством 

 Додаток 57 

до Порядку 

ВИМОГИ 

до автоматизованого робочого місця користувача 

Державного земельного кадастру та програмного 

забезпечення 
Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача 

Державного земельного кадастру 

Центральний процесор (CPU) не менше 2 Core x 2 GHz 

Оперативна пам’ять (RAM) не менше 2 Gb 

Вільне місце на жорсткому диску (HDD) не менше 5 Gb 

Мережевий порт  не менше 10 Mbit 

Вільний порт USB 2.0 

Норму виключено 

Вимоги до програмного забезпечення 

Операційна система Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (або 

аналогічна за умови наявності експертного висновку у сфері 

технічного захисту інформації) 

Антивірусне програмне забезпечення Eset NOD 32 (або 

аналогічне за умови наявності експертного висновку у сфері 

технічного захисту інформації) 

Засоби захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах згідно із законодавством 

Підпункти 9 та 12 

пункту 31 розділу І 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів 

щодо удосконалення 

системи управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 
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_________ 
Примітка. 

 
Програмне забезпечення використовується на автоматизованому 

робочому місці користувача з урахуванням вимог Закону 

України “Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах”. 
 

_________ 
Примітка. 

 
Програмне забезпечення використовується на 

автоматизованому робочому місці користувача з урахуванням 

вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах”. 
 

Перелік відомостей, обмін якими здійснюється в процесі інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими 

кадастрами та інформаційними системами, згідно з додатком до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними 

системами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 

… 

16. Картографічні матеріали державного кадастру 

родовищ і проявів корисних копалин і Державного 

інформаційного геологічного фонду та спеціальні дозволи на 

користування надрами. 

… 

… 

16. Картографічні матеріали державного кадастру 

родовищ і проявів корисних копалин і Державного 

інформаційного геологічного фонду та спеціальні дозволи 

на користування надрами, гірничі відводи, інші 

геопросторові відомості, кількісні та якісні 

характеристики об’єктів єдиної державної електронної 

геоінформаційної системи. 
… 

Підпункти 16, 19 

пункту 31 Закону 

України від 

28.04.2021 № 1423-

ІХ «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

вдосконалення 

системи управління 

та дерегуляції у 

сфері земельних 

відносин» 

Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, згідно з 

додатком розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р 

Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2017 р. № 782-р) 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг органів виконавчої влади, 

які надаються через центр надання адміністративних 

послуг 

Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2017 р. № 782-р) 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг органів виконавчої влади, 

які надаються через центр надання адміністративних 

послуг 

Підпункти 16, 19 

пункту 31 Закону 

України «Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

вдосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80#n17
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Найменування адміністративної 

послуги 

Правові підстави для 

надання 

адміністративної 

послуги 

…   

62. Надання відомостей з 

Державного земельного кадастру 

у формі: 

-"- 

 1) витягу з Державного 

земельного кадастру про: 

 

 землі в межах території 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

 

 обмеження у використанні 

земель 

 

 Норма відсутня 

 

 

 

 

земельну ділянку з: 

 

 відомостями про речові права на 

земельну ділянку, їх обтяження, 

одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

Норма відсутня 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” та Закон 

України “Про державну 

реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування адміністративної 

послуги 

Правові підстави для 

надання 

адміністративної 

послуги 

…   

62. Надання відомостей з 

Державного земельного кадастру 

у формі: 

-"- 

 1) витягу з Державного 

земельного кадастру про: 

 

 землі в межах території 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

 

 обмеження у використанні 

земель: 

у тому числі, з посиланням на 

документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у 

використанні земель внесені до 

Державного земельного 

кадастру 

 

 земельну ділянку з:  

 відомостями про речові права на 

земельну ділянку, їх обтяження, 

одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, у тому 

числі з:  

відомостями про ділянки надр, 

надані у користування 

відповідно до спеціальних 

дозволів на користування 

надрами та гірничих відводів, 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” та Закон 

України “Про державну 

реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
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усіма відомостями, внесеними до 

Поземельної книги, крім 

відомостей про речові права на 

земельну ділянку, що виникли 

після 1 січня 2013 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

 Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) довідок, що містять 

узагальнену інформацію про 

землі (території) 

 

 … 

 

 

67. Проведення обов’язкової 

державної експертизи 

Земельний кодекс 

України та Закон 

одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з 

Держгеонадрами,  

посиланням на документи, на 

підставі яких відомості про 

обмеження у використанні 

земель внесені до Державного 

земельного кадастру 

 усіма відомостями, внесеними до 

Поземельної книги, крім 

відомостей про речові права на 

земельну ділянку, що виникли 

після 1 січня 2013 р., у тому 

числі з:  

відомостями про ділянки надр, 

надані у користування 

відповідно до спеціальних 

дозволів на користування 

надрами та гірничих відводів, 

одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з 

Держгеонадрами,  

посиланням на документи, на 

підставі яких відомості про 

обмеження у використанні 

земель внесені до Державного 

земельного кадастру 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

 2) довідок, що містять 

узагальнену інформацію про 

землі (території) 

 

 …  

 

Норму віиключено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункти 30, 52 Закону 

України від «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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В о. Голови Державної служби  

України з питань геодезії, картографії та кадастру 

                     

 

     Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 

_______________ 2021 р. 

землевпорядної документації України “Про державну 

експертизу 

землевпорядної 

документації” 

68. Видача висновку про 

погодження документації із 

землеустрою 

Земельний кодекс 

України 

……………… 

 

 

 

 

 

Норму віиключено 

 

 

 

……………. 

актів України щодо 

вдосконалення системи 

управління та 

дерегуляції у сфері 

земельних відносин» 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

