
ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ 
 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ  

до заяви на отримання компенсації витрат, пов’язаних 

з розробленням документації із землеустрою для 

відведення земельної ділянки 
 

1 Заява про надання одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію 

витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою, для 

відведення земельної ділянки за місцем реєстрації місця проживання (за 

встановленою формою) 

2 Копія паспорта громадянина України (перша і друга сторінки із зазначенням 

відомостей про реєстрацію місця проживання) 

3 Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації 

місця проживання або копію довідки про реєстрацію місця проживання особи 

(у разі надання копії паспорта у формі ID-картки) 

4 Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків 

5 Копія посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус особи 

6 Копія Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

7 Копія договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

8 Оригінал документа, що підтверджує оплату роботи з розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
 

Додаткові документи: 
1 Копія довідки про безпосередню участь особи у виконанні завдань 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил 

2 Копія Наказу Державного земельного кадастру про затвердження документації із 

землеустрою та надання  земельної ділянки 

3 Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

4 Довідка із банківської установи про відкриття поточного рахунку, на який буде 

перераховано грошову допомогу 
 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Управлінням приймаються заяви на виплату грошової компенсації 

відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету на 

надання одноразової адресної грошової допомоги: 

 постраждалим учасникам Революції Гідності,  

 військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь 

в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил  

 сім’ям загиблих учасників Революції Гідності, 

військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у 

зазначеній операції,  
на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із 

землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального 

житлового будівництва, особистого селянського господарства, 

садівництва, городництва, в рамках реалізації  Цільової програми 

соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» 

на2020-2024 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 
12.12.2019 № 135. 

 

 

 

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ  

(не перевищує 2 прожиткових мінімумів) 

 

 
 з 01.07.2020 - 4236 грн. з 01.12.2020 - 4378 грн. 


