Додаток 8
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 1 розділу ІІІ)
Міжміського управління у мм.
Краматорську та Дружківці Головного
управління Держгеокадастру у Донецькій
області
________________________________
(територіальний орган Держгеокадастру)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(найменування юридичної особи,
П.І.Б фізичної особи,
місцезнаходження (місце проживання),
телефон)
ЗАЯВА
Прошу надати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки:
кадастровий номер 1411700000:00:_________
місце розташування __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
категорія земель ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
цільове призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення
земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня
2010 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №
1011/18306:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________площа
земельної ділянки, м2 ________________________________________
-

______________________________________
(керівник юридичної особи/фізична особа)
М. П. (для юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців (за наявності)
__________

Примітка.

__________
(підпис)
«___» ____________ 20_ р.

Особа, що заповнює бланк, несе відповідальність за повноту та достовірність
наданої інформації.

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ НА Додаток 8
до Порядку нормативної грошової
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
оцінки земель населених пунктів
(пункт 1 розділу ІІІ)
26-26-3
Міжміського управління у мм. Краматорську та
Дружківці Головного управління Держгеокадастру у
Донецькій області
(територіальний орган Держгеокадастру /
центр надання адміністративних послуг)
Іванов Іван Іванович
м. Дружківка, вул. Соборна, 1
тел.. ________________________________
(найменування юридичної особи,
П.І.Б фізичної особи,
місцезнаходження (місце проживання), телефон)
ЗАЯВА
Прошу надати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки:
кадастровий номер 1411700000:00:001:0020
місце розташування м. Дружківка, Донецької області, вул. Соборна, 1
категорія земель землі житлової та громадської забудови
цільове призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення
земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня
2010 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №
1011/18306:
В 02.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)
площа земельної ділянки, м2
-

485

.

Іванов Іван Іванович
__________
(керівник юридичної особи/фізична особа)
(підпис)
М. П. (для юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців (за наявності)
«___» ____________ 20_ р.
__________
Примітка.
Особа, що заповнює бланк, несе відповідальність за повноту та достовірність
наданої інформації.

