
Міському голові  Саволюку В.В. 

________________________________ 
(ПІБ громадян-членів фермерського 

господарства, які мають право на отримання у 

власність земельної частки-паю) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

______________________________________ 

_________________________________________ 

тел.______________________________________ 

 
 

ЗАЯВА 

Просимо надати дозвіл на приватизацію земель, які  перебувають в постійному 

користування фермерського господарства___________________________________ 
                                                      (зазначається найменування фермерського господарства) 

________________________________________________________________________________ 

згідно Державного акта на право постійного користування землею серії______________ 
№_____________ , від _________________р., зареєстрованого в Книзі реєстрації за 

№_______________ (номер запису про інше речове право ______________, дата 
державної реєстрації________________________ згідно витягу з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, 
розташовані________________________________________ 

________________________________________________________________, 

кадастровий номер______________________________________ в розмірі земельної 

частки (паю) члена фермерського господарства, а саме ____________га. 

 
Шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» надаю згоду на обробку,  використання, зберігання та поширення моїх 

персональних даних з первинних джерел з метою реалізації прав в галузі земельних 

відносин. 

 «_____» _________ 20___ р. ________________________________________            _______________ 

             (дата)                                                               (ПІБ)                                                              (підпис)  

                 

 До заяви додаються документи згідно опису. 

 Заява громадян – членів господарства на одержання безоплатно у власність 

земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю). 

 Копія установчих документів господарства.* 

 Документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою. 

 Витяг або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію іншого речового права  ** 

 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку *** 

 Графічні матеріали, на яких за значено місце розташування земельної ділянки 

 Протокол загальних зборів членів господарства про розпаювання земель. 

 Нотаріально завірена згода голови фермерського господарства на розпаювання 

ділянки. 

 Список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю) із 

копіями документів, що посвідчують особу (паспорт), 

 Довідка про відсутність раніше набутого права на земельну   частку (пай).   

  

Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково: 

 Довіреність (оригінал та нотаріально посвідчена копія); 

 Копія документа, що посвідчує особу (паспорт).       

 
      «_____» _________ 20___ р. ________________________________________            _______________ 

                        (дата)                                                               (ПІБ)                                                              (підпис)  

                 



 


