
до Інформаційної картки адміністративної 
послуги з виправлення технічної помилки у 
відомостях Державного земельного 
кадастру, яка була допущена не з вини 
органу, що здійснює його ведення
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Додаток 2

Державному кадастровому реєстратору

(Держгеокадастр або найменування його

територіального органу)

(прізвише. ім'я та по батькові фізичної особи /

найменування юридичної особи)

(податковий номер / серія та номер паспорта 
фізичної особи.

яка через свої релігійні переконання

відмовилася від прийняття номера)

(реквізити документа, що посвідчує особу,

яка звернулася із заявою

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та

документа, що посвідчує повноваження діяти 
від імені особи)

(місце проживання фізичної особи '

місцезнаходження юридичної особні

(контактний телефон)

ЗАЯВА 
про виправлення технічних помилок, допущених під час 

ведення Державного земельного кадастру

Відповідно д о  П о р я д к у  ведення Державного земельного кадастру прошу виправити 
технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, а саме

(суть помилки)
допущену та виправлену у документах, на підставі яких були внесені такі відомості з 

них, згідно з повідомленням Державного кадастрового реєстратора про:
необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною 
особою виявлено помилку;

виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного 
кадастру органом, що здійснює його ведення.

в ід 11 " 20 р. з реєстраційним номером
ГДержгеокадастру У Кіровоградській облвсті

До заяви додаються: _ 623 від 16 1Т2017
сп -

0.63 н
етяна Вікторівна ^

168707170006123000



* документи /  посвідчені копії документів, на підставі яких до
Державного земельного кадастру були внесені відомості та які містять технічну 
помилку_________________________________________ ;
■ документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для 
виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі
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■ документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічних помилок у 
Державному земельному кадастрі.

Службова інформація 

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

Прізвище, ім'я та по батькові 
Державного кадастрового реєстратора

М.П. (за наявності) ^ Підпис Державного кадастрового
реєстратора

Дата подання заяви 

М.П.

ГУ Держгеоквдастру у Кіровоградській області

623 В ід  16.11.2017
„ 0.63

етяна Вікторівна
168707170006123000


