
Додаток 1 
до Інформаційної картки 
адміністративної послуги з  надання 
довідки з державної статистичної  
звітності про наявність земель та 
розподіл їх за власниками земель, 
землекористувачами, угіддями 

 
Заява на отримання  довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та 

розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями 
(для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) 

 
Місце розташування земельної ділянки ______________________________________________ 
_________________________________________________________________; 
Фактична/орієнтовна площа земельної ділянки__________________га/м²; 
Кадастровий номер земельної ділянки ______________________________________________; 

                                                            
Прізвище, ім’я та по батькові громадянина або повна назва юридичної особи 
________________________________________________________________________________ 

 

Назва документа, на підставі якого виникло право власності або користування земельною 
ділянкою, а також дата видачі такого документа (або дата укладання договору), його серія та 
номер (серія та номер документа зазначаються у разі наявності) 
________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________; 

 

Категорія земельної ділянки: 
згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною 
ділянкою________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
згідно з даними Державного земельного кадастру ____________________________________; 

 

згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду 
документації із землеустрою або рішення відповідного органу виконавчої влади або органу 
місцевого самоврядування  про віднесення земель до відповідної 
категорії________________________________________________________________________; 
 
згідно з розробленим  проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
__________________________________________________________________. 
 
Цільове призначення земельної ділянки 
згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною 
ділянкою _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
                          (зазначається у разі, якщо земельна ділянка перебуває у власності або у користуванні) 
згідно з даними Державного земельного кадастру _____________________________________  
_______________________________________________________________________________; 
 
згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду 
документації із землеустрою або рішення відповідного органу виконавчої влади або органу 
місцевого самоврядування  про визначення/зміну земель до відповідного цільового 
призначення_______________________________; 
 
згідно з розробленим проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки _________ 
_______________________________________________________________________________. 
 



Вид/види угідь 
згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною 
ділянкою _______________________________________________________________________ 
                                 (зазначається у разі, якщо земельна ділянка перебуває у власності або у користуванні) 

_______________________________________________________________________________; 
згідно з даними Державного земельного кадастру  ____________________________________  
_______________________________________________________________________________; 
згідно з розробленим проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
_______________________________________________________________________________. 
 
ДОДАТОК: графічний матеріал у вигляді скрин-шоту із ресурсу 
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta, на якому позначається місце розташування земельної 
ділянки та кадастровий номер земельної ділянки, розташованої поруч, за яким можливо 
ідентифікувати місце розташування земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 
 

Сертифікований інженер-землевпорядник несе відповідно до закону 
відповідальність за достовірність, повноту та якість даних, зазначених у цій довідці. 

Зазначення недостовірних та/або неповних даних є грубим порушенням 
сертифікованим інженером-землевпорядником вимог положень нормативно-правових 
актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері 
землеустрою. 
 
 
Достовірність даних у цій заяві підтверджую, 
сертифікований інженер-землевпорядник, 
який відповідає за якість 
робіт із землеустрою                                          ________________            ___________________                                                                                                                    

                         підпис         ПІБ 


