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

ЗАЯВА 
 

Прошу  укласти  договір  про  встановлення  особистого  строкового сервітуту  на  
земельну  ділянку площею ____________ га., що розташована  за адресою: _________________ 
_________________________________________________________________міста Коростеня 
для ______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради про затвердження комплексної 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності              
від __________________________ року № _________. 

 
Документи, що додаються до заяви:  

□ Комплексна схема розміщення тимчасової споруди, розроблена  згідно рішення 
виконавчого комітету Коростенської міської  ради, яка погоджена головним 
архітектором міста. 

□ Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує повноваження 
представника суб’єкта звернення (в випадку подачі заяви та документів від імені 
суб’єкта звернення уповноваженим представником).  

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


