Додаток до інформаційної картки
Міському голові
Філатову Б. А.
______________________________
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
______________________________
(адреса проживання)
______________________________
(телефон)
ЗАЯВА
Прошу затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та передати мені у власність
(спільну сумісну власність) земельну ділянку, площею__________, кадастровий
номер1210100000:
:
:
по вул. _________________________________ у м.
Дніпрі для обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд.
Бажаний спосіб отримання результату: особисто, поштою, іншим способом
телекомунікаційного зв’язку.
До заяви додаються:
 Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (другий примірник).
 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 Завірені належним чином копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого
майна, розташовані на земельній ділянці (договір купівліпродажу, міни, дарування,
довічного утримання, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, копії реєстраційних
посвідчень, витягів про реєстрацію права власності, коли право власності не зареєстровано
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, документ, що засвідчує прийняття
в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, документ, що підтверджує присвоєння
адреси об’єкту нерухомого майна тощо).
 Засвідчена копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (органом, що видав
документ, або нотаріально) або архівний витяг про надання земельної ділянки у
користування, виданий Державним архівом Дніпропетровської області/ архівна довідка про
відсутність даних на земельну ділянку (у разі наявності).
 Завірена належним чином копія технічного паспорта на житловий будинок з планом
земельної ділянки, експлікацією та відміткою про узаконення самовільного будівництва за
наявності такого та копія документу, на підставі якого узаконене самовільне будівництво.
 Довідка про наявність зареєстрованих за заявником прав на земельні ділянки, видана
Відділом у місті Дніпро Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській
області.
 Копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 11).
 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 Нотаріально засвідчена копіядовіреності, на підставі якої інтереси заявника представляє
уповноважена особа.
Заявник

____________________________

__________________________________

(підпис)
“____“______________ 20__ року

(прізвище, ім’я, по батькові)

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України
“Про захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані,
ідентифікаційний код тощо) з метою забезпечення реалізації адміністративноправових
відносин.
Окремо ставлю до відома, що на території України земельних ділянок з цільовим
призначенням (вказати цільове призначення) безоплатно у власність не отримував(ла).
Також повідомляю, що несу особисту відповідальність за достовірність наданої
інформації та документів, що її підтверджують, а також за будьякі наслідки, до яких
може призвести її використання.
“___“__________________ 20__ року
(дата)

_____________/______________
(підпис/прізвище, ініціали)

Адміністратор____________________ Реєстраційний номер_______________________
Дата ______________

Директор департаменту по роботі з активами
міської ради

Д. І. Мовшин

