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Івано-Франківська обласна
державна адміністрація
_____________________________________________
(для фізичної особи, фізичної особи-підприємця: П.І.Б, місце проживання;

_______________________________________
реєстраційний номер облікової картки-платника податків; П.І.Б.
уповноваженої особи)

_______________________________________
(для юридичної особи: найменування, місцезнаходження,
ідентифікаційний код; П.І.Б. уповноваженої особи)

_______________________________________
_______________________________________
(контактний номер телефону)

Заява (клопотання)
Прошу надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки площею __________ га (кадастровий номер _______________________;
категорія землі: _________________________________________________________,
цільове призначення: ____________________________________________________),
яка розташована:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

з метою подальшого придбання вказаної земельної ділянки у власність для
__________________________________________________________________________________
(зазначається мета використання земельної ділянки у межах її категорії та відповідно до цільового призначення)

__________________________________________________________________________________.

* Земельна ділянка перебуває в користуванні _______________________________
_______________________________________________________________________.
(зазначити про документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності)

* На земельній ділянці розташоване нерухоме майно ______________________
______________________________________________________________________
(у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд зазначається, яке саме майно розташоване на земельній ділянці
та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди))

______________________________________________________________________.
Надаю згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок
оплати ціни земельної ділянки в розмірі до 20 відсотків від вартості земельної
ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.
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Додатки:
-

-

-

копія документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі
його наявності);
копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та
споруди), розташоване на земельній ділянці (у разі наявності);
для юридичної особи: засвідчена у встановленому порядку копія установчих
документів; для громадянина: копія документа, що посвідчує особу;
копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва з правом ведення
господарської діяльності на території України – для юридичних осіб, створених та
зареєстрованих відповідно до законодавства іноземної держави;
у разі подання документів представником додатково подається документ, що
засвідчує його повноваження;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань сформований адміністратором центру надання
адміністративних послуг;
інформація про зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно право власності держави на земельну ділянку, щодо якої подано клопотання,
сформована адміністратором центру надання адміністративних послуг.

Дата: _________________________ року
________________________________
(ініціали та прізвище)

_____________________________
(підпис)

Даю згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист
персональних
даних»
від
01
червня
2010
року
№
2297-VI,
з
метою
оформлення/переоформлення/анулювання/видачі документів дозвільного характеру та адміністративних
послуг.
«___» ____________ року
(дата)

________________ / __________________
(підпис/прізвище, ініціали)

