Міському голові
п. Р. Марцінківу
____________________________________
(найменування юридичної особи;

____________________________________
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

___________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)

____________________________________
(ідентифікаційний код (номер) юридичної, фізичної особи )

____________________________________
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
У відповідності до частин другої, третьої статті 128 Земельного кодексу України,
прошу розглянути питання продажу земельної ділянки площею ______________ га,
для ________________________________________________________________
(вид використання, функціональне призначення земельної ділянки)
яка знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ,_______________________________
(адреса земельної ділянки)
Кадастровий номер земельної ділянки: 2610100000:______:_________:_____________.
Земельну ділянку продати з (без) розстроченням платежу за придбання земельної
ділянки строком на __________ місяців.
(не більше 60)
У разі прийняття рішення міської ради щодо надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки даної земельної ділянки, зобов’язуюсь укласти договір
про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та
профінансувати роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Перелік документів, що додаються (необхідне підкреслити):
1. Копію діючого правовстановлюючого документу на землю (договору оренди землі,
додаткової угоди до нього, державного акту на право постійного користування землею).
2. Копію витягу з Державного земельного кадастру, датований місяцем подання заяви.
3. Копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, що розміщене
на земельній ділянці та копія технічного паспорту будівлі.
4. Копії паспорта (1, 2, 11 стор.) і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
(для фізичних осіб).
5. Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, датований роком подання
заяви.
6. Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) з
Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області, станом на місяць подання заяви.
7. Довідка з містобудівного кадастру.
*Усі копії документів завірені у встановленому порядку.
Із змістом п. 4 ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги» ознайомлений (а).
“_____” ____________ 201_ р. ________________ / _________________________________/
(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

