
Додаток
до iнформацiйноТ картки
адмiнiстративноТ послуги з надання
вiдомостей з Щержавного земельного
кадастру у формi витяry з

!ержавного земельного кадастру про
земельну дiлянку з вiдомостями про

речовi права на земельну дiлянку, Тх

обтяження, одержаними в порядку
iнформацiйноТ взасмодiТ з

Щержавного реестру речових прав на
нерухоме майно

(особа, уповноваrl(е}lа надават1-1 вtдомос,гi

з .I[ержавного земельного кадасту)

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноТ особи /

найменування юриличноТ особи)

(податковий номер/серiя та номер паспорlа

фiзичноi особи, яка через cBoi ре-,liгiйнi переконання

вiдмовилася вiл прийняrтя номера)

(реквiзити документа. utо посвiлчус особу,

яка звернулася lз заявок)

(назва документа. номер та серiя. дата вtлдачi), та

документа, шо посвiлчуt, повноваження дiяти

вiл iMeHi особи)

(мiсше проживання фiзичноi особи /

мlсцезнаход)кення к)ридичноi особи)

( номер контактного,l,елефону)

зАявА
про надання вiдомостей з !ержавного земельного кадастру

Вiдповiдно до Закону УкраТни "Про .Щержавний земельний кадастр" та Порядку
ведення ffержавного земельного кадастру прошу надати:

И витяг з,Щержавного
земельного кадастру

про: П межi державного кордону Украiни
П землi в межах територiТ адмiнiстративно-територiальноТ
одиницi
П обмеження у використаннi земель
И земельну дiлянку з:

И вiдомостями про речовi права на земельну дiлянку, iх
обтяження, одержаними в порядку iнформацiйноi взасмодii
з !ержавного ре€стру речових прав на нерухоме майно;

П yciMa вiдомостями, внесеними до Поземельноi книги,
KpiM вiдомостей про речовi права на земельну дiлянку, що
виникли пiсля l сiчня 20l3 р.
П видачу державного акта на право власностi на земельну
дiлянку новому власнику земельноТ дiлянки



. ловiлку, що мiстить узагаJIьнену iнформаuiю про землi (гериторii);
[] викопiювання з картографiчноi основи !ержавного земельного кадастру, кадастровоi
карти (плану);

П копiю документа, що створюсться пiд час ведення,Щержавного земельного кадастру;
П витяг з документа.Щержавного земельного кадастру;
I довiдку про наявнiсть та розмiр земельноТ частки (паю);

П довiдку про наявнiсть у {ержавному земельному кадастрi вiдомостей про одержання у
власнiсть земельноi дiлянки у межах норм безоплатноТ приватизацii за певним видом iT

цiльового призначення (використання);
П ловiлку про осiб, якi отримали доступ до iнформачii про суб'екта речового права у
.Щержавному земельному каластрi.

Вiдомостi про об'скт .Щержавного земельного кадастру, стосовно якого запитуються
вiдомостi:

Данi про земельну дiлянку

мiсце розташування земельноi дiлянки

Кадастровий номер земельноi дiлянки (за наявностi)

flaHi про iнший об'скт.Щержавного земельного
кадастру, стосовно якого запитуються вiдомостi

Вiдомостi про документ таlабо витяг з документа .Щержавного земельного кадастру,
стосовно якого запитуються вiдомостi:

вiдомостi
про:

власника / користувача земельноТ
дiлянки або уповноважену ним
особу;

спадкосмця/ правонасryпника (лля
юридичних осiб);

особу, в iHTepecax якоi встановлено
обмеження, або уповноважену нею
особу

орган лержавноТ влади / орган
мiсцевого самоврядування;

розробника документацiТ iз
землеустрою/суб' скта оцiночноi
дiяльностi вiдповiдно до cTaTTi б
Закону Украiни "Про оцiнку
земель";

HoTapiyca

Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi
особи / найменування юридичноТ особи

Податковий номер / серiя та номер паспорта

фiзичноi особи, яка через своi релiгiйнi
переконання вiдмовилася вiд прийняття номера

Мiсце проживання фiзичноi особи /

мiсцезнаходження юридичноТ особи

Реквiзити документа, що посвiдчус особу заявника
(назва, номер та серiя документа, дата його видачi),
та документа, що посвiдчус повноваження дiяти вiд
iMeHi особи (для уповноваженоi особи)

пiдстави для надання вiдповiднот iнформацiт з

посиланням на норму закону, яка передбачас право
вiдповiдного органу державноi влади або органу
мiсцевого самоврядування запитувати таку
iнформачiю, а також реквiзити справи, у зв'язку з

якою виникла потреба в отриманнi iнформацiТ



laHi про тип (назву), номер, дату ре€страчiТ, назву

роздiлу або перелiк роздiлiв, HurзBy або номер
сторiнки док , з якого замовляеться копiя

.Що заявиlзапиту додаються :

П копiя документц що посвiдчус
особу;
П документ про оплату послуг за
надання вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру;

П документ, який пiдтверлжус повноваження
дiяти вiд iMeHi заявника
(у разi подання заяви уповноваженою особою
заявника);
П доручення власника (користувача) або
набувача права на земельну лiлянку на
отримання вiдомостей з ffержавного земельного
кадастру.

Iнформаuiю про стан формування витягу/довiдки/викопiювання/ засвiдченоi копii
прошу надати:

П у паперовiй формi
П в електроннiй формi на адресу:

П в iншiй формi

Прiзвище, iм'я та по батьковi особи,
уповноваженот надавати вiдомостi з

Пiдпис особи, уповноважено[
надавати вiдомостi з !ержавного
земеJIьноI,о

!ата подання заяви

мп

1

Службова iнформачiя
ацiйний ном

ацiт заяви
Пiдпис заявника

МП (за наявностi)

вного земельного


