ЗРАЗОК У РАЗІ ПОДАННЯ ОСОБИСТО

Державному кадастровому реєстратору
Управління Держземагентства у м. Харкові
Харківської області
від ___Іванова Івана Івановича_____________
(ПІБ фізичної особи/найменування юридичної особи)
____________111111111______________________
(податковий номер( ідентифікаційний код) /
____________________-------_________________________________________

(якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася
від прийняття номера пишеться серія та номер паспорту)
______паспорт МТ 0000000, 11.11.11______
(реквізити документа, що посвідчує особу, яка
звернулася із заявою (назва, номер та серія документа, дата
його видачі), та документа, що посвідчує повноваження
діяти від імені особи (для уповноваженої особи)
м. Харків, пр-т Гагаріна, 26_______
(місце проживання фізичної особи/
місцезнаходження юридичної особи)
_____000000000000000____________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру по м. Харків
Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного
земельного кадастру прошу надати довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про
одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового
призначення (використання).
Відомості про:

□ власника/користувача земельної ділянки або
уповноважену ним особу

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи/найменування
юридичної особи

Іванов Іван Іванович

Податковий номер (ідентифікаційний номер)
серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
відмовилася від прийняття номера

111111111

Місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної
особи

м. Харків, пр-т Гагаріна, 26

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та
серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує
повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)

паспорт МТ 0000000, 11.11.11

Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму
закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади
або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а
також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в
отриманні інформації

Земельний кодекс України , Закон України “Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям”

До заяви/запиту додаються:
□ копія документа, що посвідчує особу;

□ документ, який підтверджує повноваження діяти від імені
заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою
заявника);

Надаю дозвіл на обробку моїх персональних даних з метою отримання відповідних послуг та
використання цих даних для ведення Державного земельного кадастру згідно з вимогами
законодавства
Інформацію про стан формування довідки надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на
адресу: ________________________

□ в іншій формі ________________
Службова інформація
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові
Державного кадастрового реєстратора

Іванов

Підпис Державного кадастрового реєстратора
Дата подання заяви

00.00.2015

ЗРАЗОК У РАЗІ ПОДАННЯ ЗА ДОРУЧЕННЯМ
Державному кадастровому реєстратору
Управління Держземагентства у м. Харкові
Харківської області
від ___Іванова Івана Івановича_____________
(ПІБ фізичної особи/найменування юридичної
особи)

Дані того, хто подає за дорученням

____________111111111______________________
(податковий номер( ідентифікаційний код) /
____________________-------___________________
(якщо особа через свої релігійні переконання
відмовилася від прийняття номера пишеться серія
та номер паспорту
______паспорт ЕК 0000000, 11.11.55, дор.№198,
15.01.2015
(реквізити документа, що посвідчує особу, яка
звернулася із заявою (назва, номер та серія
документа, дата його видачі), та документа, що
посвідчує повноваження діяти від імені особи
(для уповноваженої особи)
______м. Харків, пр-т Московський, 10________
(місце проживання фізичної особи/
місцезнаходження юридичної особи)
_____000000000000000________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру по м. Харків
Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного
земельного кадастру прошу надати довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про
одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового
призначення (використання).
Відомості про:

□ власника/користувача земельної ділянки або
уповноважену ним особу

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи/найменування
юридичної особи

Сідоров Петро Павлович

Податковий номер (ідентифікаційний номер)
серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
відмовилася від прийняття номера

222222222

Місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної
особи

м. Харків, пр-т Гагаріна, 26

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та
серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує

паспорт МТ 1111111, 12.12.58

повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)
Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму
закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади
або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а
також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в
отриманні інформації

Земельний кодекс України , Закон України “Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям”

До заяви/запиту додаються:
□ копія документа, що посвідчує особу;

□ документ, який підтверджує повноваження діяти від імені
заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою
заявника);

Надаю дозвіл на обробку моїх персональних даних з метою отримання відповідних послуг та
використання цих даних для ведення Державного земельного кадастру згідно з вимогами
законодавства
Інформацію про стан формування довідки надати:
□ у паперовій формі
□ в електронній формі на
адресу: ________________________

□ в іншій формі ________________
Службова інформація
Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові
Державного кадастрового реєстратора

Іванов

Підпис Державного кадастрового реєстратора
Дата подання заяви

00.00.2015

