
Міському голові 

_________________________________ 

 

 ________________________________ 

                           (Прізвище, 
________________________________ 

               ім’я та по батькові повністю) 

________________________________ 

            ( адреса, контактний телефон ) 

 

Заява № 1 

Прошу надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

площею__________га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. __________________________________ та 

земельної ділянки площею__________га для ведення особистого селянського господарства по 

вул. _________________________________, у власність. 

 

 

□ Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на 

обробку моїх персональних даних з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, відомості 

з виданих на моє ім’я документів, відомостей які надаю про себе) з метою забезпечення 

реалізації адміністративно-трудових відносин. 

Про права, визначені ст. 8 Закону, мету збору даних та осіб, яким будуть 

передаватися персональні дані повідомлений. Засвідчую, що я отримав (ла) повідомлення про 

включення інформації про мене до БПД Долинської міської ради з метою забезпечення 

розгляду моєї заяви. 
 

      _________________________    _________________________ 

                                            (підпис)                                                               (Прізвище, ініціали) 

 

До заяви додаються: 

-  Копія паспорта (1, 2, 11 сторінки) заявника; 

-  Копія свідоцтва про право на спадщину; 

- Копія рішення про передачу спадкодавцю безоплатно у приватну власність земельних 

ділянок, прийняте відповідно до Декрету КМУ від 26 грудня 1992 року "Про приватизацію 

земельних ділянок" або копія з матеріалів інвентаризації землі. 
 

 

 

 

_________________________         _________________________    _________________________ 

            (дата)               (підпис)                                                              (Прізвище, ініціали) 

 

 

 



Міському голові 

_______________________________ 

 

 ________________________________ 

                           (Прізвище, 
________________________________ 

               ім’я та по батькові повністю) 

________________________________ 

            ( адреса, контактний телефон ) 

 

Заява № 2 

Прошу затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею__________га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) по вул. __________________________________ та земельної ділянки 

площею__________га для ведення особистого селянського господарства по вул. 

_________________________________, та передати їх безоплатно у власність. 

 

 

□ Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на 

обробку моїх персональних даних з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, відомості 

з виданих на моє ім’я документів, відомостей які надаю про себе) з метою забезпечення 

реалізації адміністративно-трудових відносин. 

Про права, визначені ст. 8 Закону, мету збору даних та осіб, яким будуть 

передаватися персональні дані повідомлений. Засвідчую, що я отримав (ла) повідомлення про 

включення інформації про мене до БПД Долинської міської ради з метою забезпечення 

розгляду моєї заяви. 
 

      _________________________    _________________________ 

                                            (підпис)                                                               (Прізвище, ініціали) 

 

До заяви додаються: 

-  Копія технічної документації із землеустрою; 

-  Копія витягу з ДЗК. 
 

 

 

 

 

_________________________         _________________________    _________________________ 

            (дата)               (підпис)                                                              (Прізвище, ініціали) 

 

 


