
ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР. 
АЛГОРИТМ РОБОТИ НОТАРІУСА.

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Київ,
ОВК, 
2022



УДК 347.961:[349.417/.418:332.33](477)(076)
        Ж91

Авторський колектив:
Журавльов Дмитро Володимирович,
доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України,

Коротюк Оксана Вікторівна,
доктор юридичних наук, приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального округу,

Чижмарь Катерина Іванівна,
доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України.

Ж91   Державний земельний кадастр. Алгоритм роботи нотаріуса : практ. посіб. / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь. – К. : ОВК, 2022. – 50 с.

ISBN  978-617-7159-31-4

У книзі показано алгоритм роботи нотаріуса у Державному земельному кадастрі. Авторами детально розкрито порядок здійснення консолідації 100 
гектарів землі, здійснення пошуку в Державному земельному кадастрі по суб’єкту і об’єкту, перегляду відомостей про земельну ділянку, формування до-
кументів з реєстру та їх друк, показано порядок роботи з електронним сервісом Держгеокадастру, замовлення і формування витягу про земельну ділянку. 
Алгоритм дій супроводжується кольоровими ілюстраціями.  

Видання розраховане на практикуючих нотаріусів, помічників нотаріусів, державних реєстраторів, а також може бути корисним усім іншим особам, 
хто цікавиться порядком користування Державним земельним кадастром.

Усі права захищені. 
Без письмового дозволу видавництва забороняється відтворення цієї книги повністю або частково будь-якими способами та в будь-якій формі, 

у тому числі в мережі Інтернет.

 © Колектив авторів, 2022
 © ОВК, 2022

ISBN  978-617-7159-31-4



3

Зміст.

Зміст

Розділ І. Консолідація 100 га.........................................................................................................................................................................................................................4

Розділ ІІ. Здійснення пошуку щодо земельної ділянки по кадастровому номеру і суб’єкт....................................................................................................................14

 Розділ ІІІ.  Електронний сервіс Держгеокадастру: формування витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку..............................................................................................................................................................................31



Нормативне виробничо-практичне видання

Авторський колектив:
Журавльов Дмитро Володимирович,
доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України,

Коротюк Оксана Вікторівна,
доктор юридичних наук, приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального округу,

Чижмарь Катерина Іванівна,
доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України.

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР. 
АЛГОРИТМ РОБОТИ НОТАРІУСА.

Комп’ютерна верстка – Л. М. Менчинська
Оригінал – макет виготовлено Видавництвом «ОВК».

Підписано до друку 18.12.2021 р. Формат 60 х 84 1/16.
Папір газетний. Гарнітура Times.

Ум. друк. арк. 5,75. Обл.-вид. арк. 6,93.
Тираж 300 прим. Зам. № 425/01. Ціна договірна.

Видавництво «ОВК»
04212, м. Київ, вул. Зої Гайдай, буд. 5,

тел. 044-428-01-74, e-mail: offi  ce@owk.com.ua, 
сайт: http://owk.com.ua

 (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції — серія ДК № 4570 від 17.06.2013 року)

Віддруковано 
на власних потужностях видавництва.

Типографія Видавництва «ОВК»:
04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 16 Б.


