
Іванов Іван Іванович_____
(ПІБ заявника, назва, серія і номер

СМ  451385, виданий_______ 
Ковпаківським РВ СМУ  
УМ ВС України в Сумській 
області ________________
документа, що посвідчує особу заявника,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ___________
ідентифікаційний номер, адреса

вул. Герасима Кондратьева. 
б. 25, м. Суми. 40000  
099-688-33-55 
місце проживання, телефон)

ЗАЯВА 

Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2*00 гектарів, 
Для ведення особистого селянського господарства 

(мета використання, вказати цільове призначення земельної ділянки)

за рахунок категорії земель згідно КВЦПЗ сільськогосподарського  
_____________________ призначення________________________ _______

(вказати за рахунок якої категорії земель та вид угідь з яких надається)

Стецьківської сільської ради_____________________
яка розташована за адресою; за межами населеного пункту на території 
_______________ Сумського району__________________________

(розташ ованої за межами населеного пункту -  найменування району, сільської ради,

_____ _______________ Сумської області_______ ________________
відстань від найближчого населеного пункту, урочище, інші орієнтири)

Додатково повідомляю, що я _____ Іванов Іван Іванович
(прізвище, ім ’я, по батькові)

раніше право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки за даним цільовим 
призначенням згідно ст.116,118 Земельного кодексу України не використав(ла).

Головне управління
Держгеокадастру у Сумській
області

підпис
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 

року, № 2297-УІ надаю Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області згоду 
на обробку моїх особистих персональних даних.

підпис
До заяви додаються:

- копія паспорту
- копія ідентифікаційного коду
- графічний матеріал з позначеним місцем розташ уванням бажаної 
до відведення земельної ділянки;

_______________20____ р.
(д а та ) (підпис)



Іванов Іван Іванович_____
(ПІБ заявника, назва, серія і номер

СМ  451385. виданий_______ 
Ковпаківським РВ СМУ  
УМ ВС України в Сумській 
області_____________________
документа, що посвідчує особу заявника
1234567890________________
ідентифікаційний номер, адреса

вул. Герасима Кондратьева. 
б. 25, м. С у м и . 40000  
099-688-33-55 
місце проживання, телефон)

Головне управління
Держгеокадастру у Сумській
області

ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 0,12 гектарів 
для ведення садівництва ________________ ’

(мета використання, вказати цільове призначення земельної ділянки) 

за рахунок категорії земель згідно КВЦПЗ с і.н .е ь к о їщ ііо л іт ,. , . . , , .  „ 
----- --------------------------  призначення________ _____________

(вказати за рахунок якої категорії земель та вид угідь з яких надається)
Стецьківської сільської рали___________________

яка розташована за адресою: за межами населеного пункту на території 
_____ __________ Сумського району_____________

(розташ ованої за межами населеного пункту -  найменування району, сільської ради,-----------------

_________ ___________ Сумської області______________
відстань від найближчого населеного пункту, урочище, інші орієнтири) "—

Додатково повідомляю, що я Іванов Іван Іванович
(прізвище, ім ’я, по батькові)

раніше право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки за даним цільовим 
призначенням згідно ст.116,118 Земельного кодексу України не використав(ла).

підпис
, гВ!:ДоГ‘0’!1.Д'т10 до 3аГ У  УкРаїни <<ПР° захист персональних даних» від 1 червня 2010 

року № 2297-VI надаю Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області згоду 
на обробку моїх особистих персональних даних.

До заяви додаються:
підпис

- копія паспорту
- копія ідентифікаційного коду
- графічний матеріал з позначеним місцем розташ уванням бажаної 
до відведення земельної ділянки;

________________20____ р.
(д а т а ) (підпис)



ЗАЯВА

Іванов Іван Іванович_____
(ПІБ заявника, назва, серія і номер

СМ 451385. виданий______
Ковпаківським РВ СМУ  
УМ ВС України в Сумській 
області_____________________
документа, що посвідчує особу заявника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ___________
ідентифікаційний номер, адреса 

вул. Герасима Кондратьгват
б. 25, м. Суми. 40000______
099-688-33-55_____________
місце проживання, телефон)

Головне управління
Держгеокадастру у Сумській
області

Прошу Вас припинити дію наказу № 18-1111/16-19-СГ ріп 01.01.2019 р о к у

« ро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки». д

В зв’язку з тим, що

™™В1ДН0 д0 3аконУ України «Про захист персональних даних» від 1 
червня 2010 року, № 2297-УІ надаю Головному управлінню Держгеокадастру у 
Сумській області згоду на обробку моїх особистих персональних даних.

підпис

До заяви додаються:

_______________ 20____ р.
(д а та ) (підпис)



Іванов Іван Іванович_____
(ПІБ заявника, назва, серія і номер

СМ 451385, виданий_______ 
Ковпаківським РВ СМУ  
УМ ВС України в Сумській  
області______________ ______
документа, що посвідчує особу заявника,

1234567890________________
ідентифікаційний номер, адреса

вул. Герасима Кондратьева. 
б. 25, м. Суми, 40000  
099-688-33-55 
місце проживання, телефон)

ЗАЯВА

Головне управління
Держгеокадастру у Сумській
області

Прошу видати завірену копію наказу № 18-1111/16-19-СГ від 01.01.2019 р. 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки», у зв’язку____________________

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 
червня 2010 року, № 2297-У1 надаю Головному управлінню Держгеокадастру у 
Сумській області згоду на обробку моїх особистих персональних даних.

підпис

До заяви додаються:

________________20____ р.
(дата ) (підпис)


