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Сторінка 1 з 2 

                                                       Міському голові 
                                                       Москаленку Володимиру Васильовичу  
                                                                 
                                                        ________________________________________________ 
                                                                                   (повне найменування юридичної особи,  
                                                        ________________________________________________ 
                                                                                            фізичної особи - підприємця) 
                                                                 _________________________________________________________ 
                                                                                 (код  ЄДРПОУ, ідентифікаційний код ФОП, громадянина) 
                                                        _______________________________________________ 
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
                                                        ________________________________________________ 
                                                                    (місцезнаходження юридичної особи/ 
                                                        ________________________________________________                        
                                                                     місце реєстрації (проживання) фізичної особи) 
                                                                    _______________________________________________ 
                                                                                              (контактний телефон)   
 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу Вас надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ____________________________ 
____________________________________________________ орієнтовною площею _______ га  
по вул.(пров.) ______________________________________________________ міста Коростеня  
для _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 

Своїм підписом засвідчую факт ________________________________ в минулому права  
                                                                          (використання, невикористання) 

безоплатної приватизації земельної ділянки за даним цільовим призначенням згідно ст.116 
Земельного Кодексу України. 
 
Документи, що додаються до заяви:  
□ У разі подання заяви представником додатково подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.  
□ Копії документів, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомого майна з 

витягом відповідного органу про реєстрацію права власності та технічним паспортом (у 
разі надання земельної ділянки під розміщені об’єкти нерухомого майна). 

□ Копія документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі 
встановлення меж землекористування). 
 
Відомості про заявника, у тому числі:  
для фізичних осіб: 
□ копія документа, що посвідчує особу; 
 
для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:  
□ копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань;               
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Я, громадянин (громадянка) __________________________________________________ 
ознайомлений (ознайомлена) з нормами  Закону України «Про захист персональних даних» та 
добровільно даю  згоду  на обробку своїх персональних  даних. 
 
 
 
 
 
"___" ____________ 20__ р.  

         
           
      ___________________________ 

(підпис) 

 
 
(______________________________) 

(прізвище, ініціали) 

 

Заповнюється адміністратором: 
 
"____" ____________ 20__ р.                              Реєстраційний номер ___________________ 
      (дата надходження заяви) 
________________________                               ______________________________________ 
                 (підпис)                                                                            (ініціали та прізвище адміністратора) 
 


