
64-15-01                                                            Державному кадастровому реєстратору 
Відділу у Кременчуцькому районі                 

міськрайонного управління у 
Кременчуцькому районі  та мм. Кременчуці, 

Горішніх Плавнях Головного управління 
Держгеокадастру у Полтавській області 
(Держгеокадастру або найменування його 

 територіального органу) 
від  Шевченка Івана Григоровича 

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної  
особи/найменування юридичної особи) 

________2255334122, КО 223344__________ 
(податковий номер/серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовилася від прийняття 

номера) 
Ткаченко Олексій Андрійович 

Довіреність від 09.07.2014р. ВВР 999256  
(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) 
с.Білецьківка, вул. Хорольська, 1 

(місце проживання фізичної 
особи/місцезнаходження  

юридичної особи) 
______________096112335468_______________ 

(контактний телефон) 

 

ЗАЯВА  
про внесення відомостей (змін до них) до Державного  

земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, 
на яку поширюються права суборенди, сервітуту  

 

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” прошу внести 
до Державного земельного кадастру відомості про межі частини земельної ділянки з 
кадастровим номером 531043500:01:002:0789, на яку поширюються права суборенди, 
сервітуту. 

 

До заяви додаються:   

□  копія документа, що посвідчує особу; 

□ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені 
особи; 

□ копія документа про присвоєння податкового номера; 

□ документація із землеустрою; 

□ електронний документ; 
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 Інформацію про результати  розгляду заяви надати:  

□ у паперовій формі 

□ в електронній формі на 
адресу:________________________ 

 

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. 

 

   Службова інформація 

   Реєстраційний номер заяви 

    

    

    

   Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, ім’я та по батькові 
Державного кадастрового реєстратора 

    

МП (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 
реєстратора 

     

Дата подання 
заяви 

    

МП_____________________ 

 
      

______________________________________________ 
 (ініціали та прізвище адміністратора) 

 
___________________________________ 

(підпис) 

 
 
   

  ____________________________ 

(Реєстраційний номер) 
 

________ 
 (дата) 

 

□ документи, на підставі яких виникає відповідне право 
суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється відповідне речове право; 

□ документ про оплату послуг з внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру; 

□ інші документи в кількості □ шт. 

 




