
Міському голові  Саволюку В.В. 

_____________________________________________ 

(прізвище,  ім'я, по батькові заявника 

_____________________________________________ 

/ уповноваженої особи; найменування юридичної 

особи) 

_____________________________________________ 

(адреса заявника / уповноваженої особи; місце 

розташування юридичної особи) 

тел._________________________________________ 

 
 

ЗАЯВА 

Прошу продати земельну ділянку площею _____________________га, яка розташована  

_______________________________________________________________________________________, 
(зазначити місце розташування земельної ділянки) 

 

Призначена для ________________________________________________________ 
 (зазначити цільове призначення земельної ділянки) 

 

кадастровий номер __________________________________________________, 

та належить мені на праві ________________________________________________ 
                                                                         (зазначити право користування, уразі його наявності)     

                        
_______________________________________________________________________________________ 
                        (зазначити документ,який  підтверджує право користування, у разі його наявності) 

На  земельній ділянці розташоване ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                                    (зазначити нерухоме майно, що перебуває у власності) 

____________________________________________________________________ 
 Надаю згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати 

ціни земельної ділянки . 

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 (клопотання). У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове 

призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок 

оплати ціни земельної ділянки. 

 Для юридичної особи - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань,*копія установчих документів, а для фізичної особи - копія документа, що 

посвідчує особу (паспорт) та копія картки платника податків . 

 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що планується до викупу ** 

 Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності) із 

підтвердженням реєстрації іншого речового права. 

  Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на 

цій земельній ділянці. 
 

Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково: 

 Довіреність (оригінал та нотаріально посвідчена копія); 

 Копія документа, що посвідчує особу (паспорт).                                           

 

«_____» ________ 20___ р. ________________________________________            _______________ 

             (дата)                                                               (ПІБ)                                                              (підпис)        



                             

 


