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               ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
 Наказом Головного управління   
Держгеокадастру  в 
Івано-Франківській області 
26.04.2019р. № 138 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ВИДАЧА ДОВІДКИ З ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ТА 
РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ, УГІДДЯМИ  

(назва адміністративної послуги) 

Міськрайонне управління у Коломийському районі та м. Коломиї   
Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області       

 (найменування суб’єкта надання послуги) 
Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 
адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 
звернення 

Центр надання адміністративних послуг                                                                                     
Печеніжинської селищної ради ОТГ 

1. Місцезнаходження центру надання 
адміністративної послуги 

78274 Івано-Франківська область,   
Коломийський район, смт. Печеніжин,  
вул. Незалежності,15 

2. Інформація щодо режиму роботи 
центру надання адміністративної 

послуги  

Дні тижня Прийом громадян 
Понеділок 8:00-15:00 
Вівторок 8:00-15:00 
Середа 8:00-15:00 
Четвер 8:00-20:00 

П’ятниця 8:00-15:00 
Субота Вихідний 
Неділя Вихідний 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

Тел.: (03433) 64-2-02 
e-mail: cnap_pn_otg@ukr.net 

httр:// pnotg.dosvit.org.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Закон України «Про землеустрій» 

5. Акти Кабінету Міністрів України  Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р.            
№ 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань 
геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами 
адміністративних послуг» 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня          
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг» 

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади 

 

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 
8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 
Заява суб’єкта звернення 

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 
вимоги до них 

Заява (форма заяви додається)* 

10. Порядок та спосіб подання документів, Заява про надання довідки з державної статистичної звітності 
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необхідних для отримання 
адміністративної послуги 

про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 
землекористувачами, угіддями у паперовій формі подається до 
центру (управління) надання адміністративних послуг 
заявником або уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається поштою, або формується сертифікованим 
інженером-землевпорядником на офіційному веб-сайті 
Держгеокадастру в електронному вигляді 
 

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги 

Безоплатно  
 
 

12. Строк надання адміністративної 
послуги 

14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у 
Міськрайонному управлінні у Коломийському районі та м. 
Коломиї Головного управління Держгеокадастру в Івано-
Франківській області 

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги 

Не визначено 

14. Результат надання адміністративної 
послуги 

Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель 
та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, 
угіддями  

15. Способи отримання відповіді 
(результату) 

Видається центром (управлінням) надання адміністративних 
послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), або 
надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві, або 
надається в електронному вигляді шляхом роздрукування 
сформованої довідки на офіційному веб-сайті Держгеокадастру 
в електронному вигляді 

16. Примітка *Форми заяви наведені у додатку до Інформаційної картки 
адміністративної послуги 
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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 Місцевого 
фондудокументації 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) 
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згідно з даними Державного земельного кадастру _________________________  
___________________________________________________________________; 
 
згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Місцевого 
фондудокументації 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 

 
 
 

 
 
 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
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Додаток 2 

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

  Начальнику Відділу у___________________  

районі  Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській 
області  

_________________________________  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної  
___________________________________  
особи / найменування юридичної особи)  
___________________________________  
(місце проживання фізичної  
___________________________________  
особи / місцезнаходження юридичної особи) 

______________________контактний телефон 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу Вас відповідно до статті 50 Закону України  «Про землеустрій» 
виготовити  довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та 
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями для 
формування земельної ділянки загальною площею _________ га, яка 
знаходиться________________________________________________________ 
____________________________________________________________________.  
 
 
_______________________                                                              _____________________ 
              Дата                                                                                                          Підпис 
  


	Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р.                 № 580 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" 



