
Зразок 

 ЗАЯВА НА ПРИВАТИЗАЦІЮ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 

 Новопетрівському  

                                                        сільському голові  

Старенькому Р.М. 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника  

 у родовому відмінку) 

адреса, (номер телефону)  

 

ЗАЯВА 

 

 Прошу передати у власність безоплатно земельну ділянку площею _______ га по вул. 

________________________,  № буд для (вказати цільове призначення): 

- будівництва та обслуговування будинку; 

- ведення особистого селянського господарства* . 

 

Окремо ставлю до відома, що на території України земельних ділянок з цільовим призначенням (вказати 

цільове призначення) безоплатно у власність не отримував(ла). 

 

До заяви додаю: 

1 копію будинкової книги (1-ша ст.) 

1 копію технічного паспорту (1-ша ст.) 

* якщо земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, то потрібно додати висновок 

земельної комісії. 

* заява пишеться лише власником. 

 

                  (Дата)                                                                                          (Підпис)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок 

ЗАЯВА НА ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 

Новопетрівському  

                                                                                                       сільському голові  

Старенькому Р.М. 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника  

 у родовому відмінку) 

адреса, (номер телефону)  

 

ЗАЯВА 

 

Прошу виділити мені земельну ділянку для : 

- будівництва та обслуговування будинку; 

- ведення особистого селянського господарства. 

Окремо ставлю до відома, що на території України земельних ділянок з цільовим призначенням (вказати 

цільове призначення) безоплатно у власність не отримував(ла). 

*До заяви потрібно обов’язково додати: 

1 копію паспорта; 

акт обстеження депутата. 

 

 

              (Дата)                                                                                              (Підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок 

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 

Новопетрівському  

                                                                                                       сільському голові  

Старенькому Р.М. 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника  

 у родовому відмінку) 

адреса, (номер телефону)  

 

ЗАЯВА 

Керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 116, 118 Земельного кодексу України прошу передати мені у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 

______га та відповідно надати мені дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки на території 

Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області в межах населеного пункту. 

Окремо ставлю до відома, що на території України земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення 

особистого селянського господарства безоплатно із земель державної або комунальної власності у 

приватну власність не отримував(ла). 

 

До заяви додаю: 

1. графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки; 

2. копія документа, що посвідчує особу (ідентифікаційний код, паспорт). 

 

                         Дата                                                                            Підпис 

 


