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замовник: Державна служба України з питань 

геодезії, картографії та кадастру 

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
із землеустрою щодо інвентаризації земель та земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності (за межами населених пунктів) на території 

____________ об’єднаної територіальної громади ______ 

району ________ області з урахуванням Перспективного плану 

формування території громад _______ області, затвердженого 

розпорядженням КМУ від 08.09.2015 року № 1001-Р (в редакції 

Розпорядження КМ № 266-р від 19.04.2017р.) . 

(Книга 1 текстові та графічні матеріали)
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Кваліфікаційний сертифікат інженера-

землевпорядника виданий ________.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-

землевпорядника виданий ________.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-

геодезиста виданий ________. 
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договір:     № 24-Г від 16.03.2018р. 

замовник: Державна служба України з питань 

геодезії, картографії та кадастру 

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
із землеустрою щодо інвентаризації земель та земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності (за межами населених пунктів) на території ________ 

об’єднаної територіальної громади ________ району ________ 

області з урахуванням Перспективного плану формування 

території громад ________ області, затвердженого 

розпорядженням КМУ від 08.09.2015 року № 1001-Р (в редакції 

Розпорядження КМ № 266-р від 19.04.2017р.) . 

    (Книга 2  Матеріали перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість))

Директор філії ПІБ 

Заступник директора філії ПІБ 

Відповідальний за дотриманням 

якості робіт із землеустрою 
ПІБ 

Склав ПІБ 

м.______ – 2018р. 

Кваліфікаційний сертифікат інженера-

землевпорядника виданий Хроменко Ользі 

Миколаївні  за № 010619  від19.04.2013 року.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-

землевпорядника виданий Васильченко Сергію 

Васильовичу за № 000048  від 24.12.2012року.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-

геодезиста виданий Гриценку Сергію 

Васильовичу  за № 013238 від 27.04.2017 року. 

    Прим.№_________ 
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З М І С Т 

Арк. 
1. Пояснювальна записка - 

2. Додатки:

2.1 Наказ державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  № 45

від 16.03.2018 року ……………………………………………………………………… 
- 

2.2 Технічне завдання на здійснення заходу з інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності……………….….………. 
- 

3. Копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час

інвентаризації земель:

3.1 Викопіювання з кадастрової карти (плану)……………………………………………. - 
3.2 Довідка із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх

за власниками земель, землекористувачами, угіддями ………………………………. 
- 

3.3 Викопіювання агровиробничих груп грунтів земельної ділянки сільськогоспо-

дарського призначення державної власності на території сільськогосподарського 

призначення державної власності ………………………………………..……………. 
- 

4. Матеріали топографо - геодезичних вишукувань:

4.1 Схема GPS – спостереження…………………………………………………………… -
4.2 Відомість обробки базових ліній ………………………………………….…………… -
4.3 Свідоцтво про повірку засобів  вимірювальної техніки………………….…………… -
4.4 Договір про надання послуг з державним підприємством  НДІГК……….………….. -

5. Переліки земельних ділянок:

5.1 Відомість нумерації контурів, їх площ та угідь ………………………………..……... - 

5.2 Поконтурна експлікація земель по землекористувачах, площах та угіддях на

території ________ об’єднаної територіальної громади ________ району ________ 

області……………………………………………………………………….. 

- 

5.3 Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності не наданих у користування в розрізі угідь ………………………………. 
- 

5.4 Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності що використовуються без документів…………………………………….. 
- 

5.5 Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності наданих у користування, без кадастрового номера……………………… 
- 

5.6 Зведена порівняльна відомість по складу земельних угідь на території ________ 

об’єднаної територіальної громади ________ району ________ області…………. 
- 

6. Інвентаризаційні плани:

6.1 Робочий інвентаризаційний план……………………………………………………... - в конверті 

6.2 Зведений інвентаризаційний план…………………………………………………….. - в конверті

7. Матеріали щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості):

7.1 Відомості про обчислення площі земельної ділянки………………………………….. -
7.2 Кадастрові плани земельних ділянок…………………………………………………… -
7.3 Перелік обмежень щодо використання земельних ділянок…………………………… -
7.6 Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної 

охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за 

їх наявності……………………………………………………………………………….. 

-

7.7 Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання………………………………. - 
7.8 Матеріали перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)…………… - Книга2 

8. Додатки:

8.1 Копії кваліфікаційних сертифікатів відповідальних інженерів……………….…..….. -
8.2 Матеріали погодження технічної документації…………………………………..…… - 
8.3 Матеріали затвердження технічної документації………………………………..……. - 

9. Лист контролю та корегування.......................................................................................... - 



ППООЯЯССННЮЮВВААЛЛЬЬННАА  ЗЗААППИИССККАА 

1.Загальні положення. 
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населених пунктів) на 

території ________ об’єднаної територіальної громади ________ району ________ області з 

урахуванням Перспективного плану формування території громад ________ області, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 08.09.2015 року № 1001-Р (в редакції Розпорядження 

КМ № 266-р від 19.04.2017р.) розроблена Державним підприємством «Центр державного 

земельного кадастру» від імені якого на підставі Положення про філії від 01.10.2013р. № 480 діє 

________, яка є відокремленим структурним підрозділом Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру» і діє від імені та в інтересах Підприємства  (адреса 40000  

________, вул. Петропавлівська, 86, телефон 65–53–92, у складі якої працюють за основним 

місцем роботи сертифіковані інженери-землевпорядники та інженер – геодезист що мають:  

- кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника виданий на ПІБ за № 000000 від

01.01.2012 року та свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника серії АБ

№0000 від 01.01.2016 року, виданий Львівським НАУ відповідно до Рішення Кваліфікаційної

комісії від 30 листопада 2016 року, протокол №12.; 

- кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника виданий на ПІБ за № 000000 від 
01.01.2012 року та свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника серії АБ

№0000 від 01.01.2016 року, виданий Львівським НАУ відповідно до Рішення Кваліфікаційної 
комісії від 30 листопада 2016 року, протокол №12; 

-  кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста виданий на ПІБ за № 0000  від 27.04.2016

Технічна документація відповідає вимогам Земельного кодексу України, Законів України 

«Про землеустрій», «Про Держаний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», 

Постанові КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру», Постанові Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №513 «Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», Розпорядженню Кабінету Міністрів 

України №60-Р від 31.01.2018 року «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних 

територіальних громад», Перспективному плану формування території громад ________ області, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 08.09.2015 року № 1001-Р (в редакції Розпорядження 

КМ № 266-р від 19.04.2017р.), Закону України « Про охорону земель», Закону України «Про  

топографо-геодезичну і картографічну  діяльність», «Інструкції з топографічного знімання в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКНТА - 2.04-02-9-98), затвердженої наказом 

Укргеодезкартографії № 56 від 09.04.1998р.,  Наказу Держкомзему № 376 від 18.05.2010р. «Про 

затвердження інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та їх закріплення межовими знаками», Закон України «Про державну експертизу 

землевпорядної документації». 

Підставою для розроблення технічної документації є Наказ державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру  № 45 від 16.03.2018 року, договір на проведення заходу 

з інвентаризації земель  сільськогосподарського призначення державної власності  № 24-Г від 

16.03.2018р., технічне завдання на здійснення заходу з інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності. 

Вихідними документами при розробці технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності  є:  

- Наказ державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  № 45 від 

16.03.2018 року; 

- Договір на проведення заходу з інвентаризації земель  сільськогосподарського 

призначення державної власності  № 24-Г від 16.03.2018р.; 

- Викопіювання з кадастрової карти (плану);  

- Довідка із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за 

власниками земель, землекористувачами, угіддями;  

_______________ПІБ    _________________ПІБ 
печать                                                                                                                                  печать



- Викопіювання агровиробничих груп грунтів земельної ділянки 

сільськогосподарськогопризначення державної власності на території 

сільськогосподарського призначення державноївласності. 

2.Відомості про замовника.

Замовником розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами 

населених пунктів) на території ________ об’єднаної територіальної громади ________ району 

________ області з урахуванням Перспективного плану формування території громад ________ 

області, затвердженого розпорядженням КМУ від 08.09.2015 року № 1001-Р (в редакції 

Розпорядження КМ № 266-р від 19.04.2017р.) є Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, яка згідно п.4 ст. 122 Земельного кодексу України являється 

розпорядником зазначених земель.  



3.Коротка характеристика об’єкта землеустрою.

Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення проводилась з метою 

встановлення місця розташування земельних ділянок, їх меж, розмірів, правового статусу, 

виявлення земель, що не використовуються, використовуються не раціонально або не за 

цільовим призначенням, встановлення кількісних і якісних характеристик земель, необхідних для 

ведення Державного земельного кадастру, узгодження даних, отриманих в результаті проведення 

інвентаризації земель, з інформацією, що міститься в документах, які посвідчують право на 

земельну ділянку, та у Державному земельному кадастрі, здійснення державного контролю за 

використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Земельні ділянки, загальною площею ____ га, які формуються  на підставі цієї технічної 

документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, за критеріями 

встановленими розділом II Закону України від 06.09.2012 №5245-VI «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», відносяться до земель державної власності  сільськогосподарського призначення (за 

межами населених пунктів), що розташовані на території ________ об’єднаної територіальної 

громади ________ району ________ області з урахуванням Перспективного плану формування 

території громад ________ області, затвердженого розпорядженням КМУ від 08.09.2015 року № 

1001-Р (в редакції Розпорядження КМ № 266-р від 19.04.2017р.). 

Інформація про земельні ділянки, які підлягають інвентаризації згідно даних наданих 

міськрайонним управлінням Головного управління Держгеокадастру у ___ області наведені в 

таблиці № 1. 
Таблиця № 1. 

№ п/п 

Номер 

земельної 

ділянки 

Код цільового 

використання 
землі запасу загальна площа,га рілля сіножаті пасовища 

1 2 2 4 5 6 7 8 

Перелік угідь згідно з класифікацією видів земельних угідь(КВЗУ) 

1 1 

2 2 

3 3 

_______________ПІБ _________________ПІБ 
печать       печать

При розробці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності (за межами 

населених пунктів) на території ________ об’єднаної територіальної громади ________ району 

________ області, були зібрані, вивчені та проаналізовані: матеріали з Державного фонду 

документації із землеустрою; дані з державної статистичної звітності про площі земель та 

розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності 

(форма № 6-зем); відомості та документи Державного земельного кадастру (в електронній та 

паперовій формі); електронні документи, що містять результати робіт із землеустрою та оцінки 

земель; схеми розпаювання сільськогосподарських земель в електронному вигляді; планово-

картографічні матеріали, в тому числі ортофотоплани, складені за результатами виконання робіт 

відповідно до Угоди про позику (Проект “Видача державних актів на право власності на землю у 

сільській місцевості та розвиток системи кадастру”) між Україною та Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку (відповідно до законодавства); перелік об’єктів інвентаризації 

(земельних ділянок) з нанесенням на картографічну основу в межах району або сільської, 

селищної, міської ради; наявні копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку, 

проведено аналіз облікових, землевпорядних топографо-геодезичних робіт, що виконувались на 

даній території. 

_______________ПІБ _________________ПІБ 
  печать    печать



Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2015 р. № 1001-Р 
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 квітня 2017 р. № 266-р) 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН  
формування територій громад ________ області 

1. Графічна частина (карта ________ області)

_______________ПІБ _________________ПІБ 
  печать   печать



2. Перелік спроможних територіальних громад ________ області

Назва 

територіальної 

громади 

Код населеного 

пункту - 

адміністративного 

центру 

територіальної 

громади згідно  

з КОАТУУ 

Назва населеного 

пункту - 

адміністративного 

центру 

територіальної 

громади 

Назви 

територіальних 

громад, що входять 

до складу 

спроможної 

територіальної 

громади 

Назва району чи 

міста обласного 

значення, до якого 

входить 

адміністративний 

центр 

територіальної 

громади 

{Перспективний план в редакції Розпорядження КМ № 266-р від 19.04.2017} 

4. Топографо-геодезичні роботи.

З метою визначення площі земельної ділянки, що відводиться, виконані роботи по 

визначенню координат точок повороту меж земельної ділянки та кадастрову зйомку земельної 

ділянки.  

Польові роботи виконані __________ регіональною філією ДП «Центр ДЗК» у лютому та 

березні  2018 р.   

Система координат МСК-59 (УСК-2000 ________ області). Координати приведені у 

відомості та каталозі у відповідності з діючими вимогами. Площа земельної ділянки вирахувана 

по координатах. 

Карти та плани на територію кадастрової зйомки виконані з дотриманням Інструкції з 

топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), 

затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру  при Кабінеті 

Міністрів України від 09.04.1998 №56.  

Використовувалися прилади та обладнання: 

1.Комплект GPS-обладнання Trimbele 5800 зав. № (свідоцтво про повірку засобу 

вимірювальної техніки №, видане ДП «науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації » і чинне до 01 січня 2019 року).  

         Відповідно пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року №1075  

«Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час 

проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, 

дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок» даний прилад зареєстрований в 

Держгеокадастрі та облікується за № 000 від 14.02.2017 року.; 

2. Електронний тахеометр NPL 332, зав.№ (свідоцтво про повірку засобу вимірювальної

техніки №, видане ДП «науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації » і 

чинне до 01 січня 2019 року); 

3.Персональний комп'ютер.

Згущення геодезичної мережі здійснювалось допомогою супутникової системи GPS 

псевдостатичним методами ) в місцевій системі координат МСК-59 (УСК-2000 ________ області) 

від пункту Державної геодезичної мережі СНК I класу «Стара».  

Контроль диференційного поля координатних поправок використаної RTK-мережі 

System.NET здійснювалося на двох пунктах ДГМ другого класу «назва» (індекс з БГД України  - 

М361122500), «назва» (індекс з БГД України  - М361121400), координати яких отримані в 

адміністратора Банку геодезичних даних в установленому порядку. 

Точність визначення векторів від базової станції до шуканих пунктів GPS-мережі складає, 

згідно технічного паспорту на обладнання, до 1см+1мм на кожен 1км вектору; довжини векторів 

не перевищували 2,3 км - отже,  абсолютні похибки  склали  не більше 13 мм   відносно базової   

GPS-станції. Середня квадратична   похибка визначення   координат як   базової GPS  -  станції   

відносно вихідних пунктів, так і самих вихідних пунктів контролювались при вільному 

зрівнюванні GPS-мережі і склала 0,05 м. 

_______________ПІБ    _________________ПІБ 



Складання кадастрового плану виконано на персональному комп’ютері з використанням 

ліцензійного програмного забезпечення Digitals. 

За матеріалами геодезичних робіт обчислено площу і периметр земельних ділянок,  

підготовлено матеріали виносу меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) за допомогою 

комплекту GPS обладнання та складено: 

- кадастровий план земельної ділянки з відображенням суміжних землекористувачів, 

   каталогу координат точок поворотів меж земельної ділянки, експлікації земельних угідь; 

- робочий інвентарний план; 

- зведений інвентарний план; 

- обмінний файл земельно-кадастрових відомостей в форматі XML. 

Проектні рішення. 

        Цільове призначення земельних ділянок відповідно до класифікатора видів цільового 

призначення земель (КВЦПЗ): 16.00-  Землі запасу. 

Технічна документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

підлягає погодженню з  органами згідно ст..186-1 Земельного кодексу України. 

Згідно ст..9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» 

даний проект землеустрою не підлягає  проходженню  обов’язкової державної експертизи 

землевпорядної документації. 

Відповідно до даних за результатами проведення польових робіт в натурі (на 

місцевості) та Закону України «Про Землеустрій», Закону України «Про Державний 

земельний кадастр, додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051, правил 

охорони електронних мереж, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №209 від 

04.03.1997р. встановлено наявність в межах об’єкта інвентаризації обмежень (обтяжень), які 

передбачені згідно Класифікатора обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок, 

затвердженого наказом Держкомзему від 29.12.2008 року № 643: 

Ділянка №2: встановлення обмеження код 01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 

енергетичної системи, площею 1,6120 га. 

Ділянка №3: встановлення обмеження код 01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 

енергетичної системи, площею 0,2858 га. 

Ділянка №4: встановлення обмеження код 01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 

енергетичної системи, площею 0,5515 га. 

Ділянка №12: встановлення обмеження код 01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 

енергетичної системи, площею 1,1621 га. 

Ділянка №14: встановлення обмеження код 01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 

енергетичної системи, площею 0,1761 га. 

Постанова КМУ «Про затвердження правил охорони електронних мереж» №209 від 

04.03.1997р. п.5 .      

         _______________ПІБ _________________ПІБ 



Охоронні зони електричних мереж встановлюються: уздовж повітряних ліній 

електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними 

площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови  невідхильного їх 

положення на відстань: 

     (для повітряних ліній напругою) 

    - 10 метрів          - до 20 кВ, 

- 15 мертів          - до 35 кВ. 

Наявні земельні сервітути щодо використання земельних ділянок не встановлено. 

Рекомендовано після передачі земельних ділянок у комунальну власність укласти договори 

сервітутів з ПАТ "Обленерго"  на право прокладання та експлуатації ліній електропередачі у 

відповідності до ст. ст. 99-101 Земельного кодексу України. 

На підставі зазначених реєстрів складена зведена Порівняльна відомість по угіддям і даним, 

отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, та інформації, що міститься у 

документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі, в 

якій відображено розбіжності (стор._____ ). 

Пропозиції органам виконавчої влади місцевого самоврядування щодо регулювання 

земельних відносин на підставі інвентаризації земель приведено окремо на сторінці (_____) даної 

документації . 

Робочий інвентаризаційний план складено на основі чергового кадастрового плану у межах 

територій, визначених перспективним планом формування територій громад ________ області, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 08.09.2015 року № 1001-Р (в редакції 

Розпорядження КМ № 266-р від 19.04.2017р.). 

На земельних ділянках, які внесено до Державного земельного кадастру, наявні обмеження 

або обтяження у їх використанні, у межах об’єкту інвентаризації та угідь, відображено на 

робочому інвентаризаційному плані. 

Зведений інвентаризаційний план складено у масштабі 1:10000. 

В результаті виконаних робіт, виготовлені Робочий та Зведений інвентаризаційні  плани в 

масштабі 1:10000, кадастрові плани земельних ділянок, оформлено три примірники технічної 

документації в паперових та у електронній формах. 

Погодження та затвердження документації із землеустрою. 

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель відповідно до вимог п. 13 

ст. 186 Земельного кодексу України погоджується територіальним органом центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується 

замовником технічної документації. 

Відповідно вимог ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної 

документації», даний об’єкт не відноситься до об’єктів обов’язкової державної експертизи 

землевпорядної документації. 

Матеріали, які подаються за результатами здійснення заходу: погоджені та затверджені 

відповідно до вимог статті 186 Земельного кодексу України 2 екземпляри технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель, розроблених на територію кожної 

об’єднаної територіальної громади, та відомості з Державного земельного кадастру по кожній 

сформованій за результатами здійснення заходу з інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення державної власності земельній ділянці, у формі витягу. 

Перелік матеріалів, що видаються замовникові заходу з інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності за результатами її проведення: 

- один екземпляр технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

передається замовникові в особі відповідного головного управління Держгеокадастру в області 

для зберігання у Державному фонді документації із землеустрою відповідно до Положення про 

Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 листопада 2004 року № 1553; 



_______________ПІБ _________________ПІБ 

- відомості з Державного земельного кадастру по кожній сформованій за результатами 

здійснення заходу з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної 

власності земельній ділянці, у формі витягу. 

Один екземпляр технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

зберігається у розробника.

Склав:       ______________ ПІБ 

Склав:       ______________ ПІБ 

Відповідальний за дотриманням вимог  

земельного законодавства, при виконанні 

робіт із землеустрою  ______________ПІБ 
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державної власності не наданих у користування в розрізі угідь 
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Код цільового 

використання 

Землекористувачі 

та  

землі державної 

власності,  

не надані 

 у власність або 

користування 

Загальна 

площа 

земель, 

всього 

(гр. 3+21 

+34+63+66 

+67+72) 

Сільськогосподарські землі 

Всього 

(гр. 

4+14+15 

+16+17+ 

18+20) 

у тому числі 

сільськогосподарські угіддя 

всього 

(гр. 5+6+ 

7+11+12) 

З них 
рілля багаторічні 

насадження 

у тому числі 

садів 

сіножаті пасовища 

2 3 4 5 8 11 12 

Перелік угідь згідно з класифікацією видів земельних угідь(КВЗУ) 001.01 002.00 002.01 002.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Склав          ПІБ 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник Міськрайонного управління  

у м. _____ та ______ районі  

Головного управління Держгеокадастру у ____ області        ПІБ 



Зразок
Поконтурна експлікація земель  

по землекористувачах, площах та угіддях на території  

________ об’єднаної територіальної громади ________ району ________ області 
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Код цільового 

використання 

Землекористувачі 

та  

землі державної 

власності,  

не надані 

 у власність або 

користування 

Загальна 

площа 

земель, 

всього 

(гр. 3+21 

+34+63+66 

+67+72) 

Сільськогосподарські землі 

Всього 

(гр. 4+14+15 

+16+17+ 

18+20) 

у тому числі 

сільськогосподарські угіддя 

всього 

(гр. 5+6+ 

7+11+12) 

З них 
рілля багаторічні 

насадження 

у тому числі 

садів 

сіножаті пасовища 

2 3 4 5 8 11 12 

Перелік угідь згідно з класифікацією видів земельних угідь(КВЗУ) 001.01 002.00 002.01 002.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Склав  ПІБ 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник ______ управління  

у м. _____ та ______ районі  

Головного управління Держгеокадастру у _____ області      ПІБ 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

“ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” 

________ 

р/р 2600100014488 в ПАТ «Укрексімбанк» МФО 397003 ЄДРПОУ 26459220 

40000 ________, вул._________, ___        тел./факс 65-53-94,     

_______________________________________________________________________________________________________ 

    29.03.2018 р.  №   03-27/311 

Місце розташування земельної ділянки: за межами населених пунктів на території ________ 

об’єднаної територіальної громади ________ району ________ області. 

Площа земельної ділянки: ______га. 

Категорія земель згідно зі ст. 19 ЗКУ:  01 землі сільськогосподарського призначення 

Підстава: Наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 

15.03.2018р. № 45 «Про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

державної власності». 

ПЕРЕЛІК 

обмежень у використанні земельної ділянки 

       Відповідно до Закону України «Про землеустрій» , Закону України «Про державний 

земельний кадастр», додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051 та № 1058 від 

23.11.2016 року «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру», 

встановлено наявність обмежень у використанні земельної ділянки: 

Код Назва Наявність 

01 Охоронна зона 

02 Зона санітарної охорони 

03 Санітарно-захисна зона навколо об'єкта 

04 Зона особливого режиму використання земель 

05 Водоохоронне обмеження 

06 Інше обмеження 

07 Земельні сервітути 

08 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

09 
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб (емфітевзис) 

10 Території та об'єкти природно-заповідного фонду 

Директор філії ПІБ 
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ЛИСТ КОНТРОЛЮ ТА КОРЕГУВАННЯ 
№ 

п/п 
Назва документу З а у в а ж е н н я 

Відмітки про 

виправлення 
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