
Адміністратору Центру надання  

адміністративних послуг  

Воронізької селищної ради 

 

Селищному голові 

Ястребову В. Ю. 

Заявник:        

         

Адреса:        

        

тел.        

 

 

Заява 

Прошу Вас надати адміністративну послугу: 

«Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» (для ІЖБ) 

Прошу Вас, надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею _______ га по 

вул.___________________________ в смт Вороніж, Шосткинського району Сумської 

області. 

Стверджую, що право на безкоштовну приватизацію землі за вказаним цільовим 

призначенням території України мною використано не було. 

Повідомлена/(ий), що в разі повторної безкоштовної приватизації землі з одним 

цільовим призначенням правовстановлюючий документ підлягає скасуванню.  

 

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-

правових відносин. 

 

До заяви додаю: копія паспорта, копія ідентифікаційного номера, довідка з місця 

проживання та реєстрації (у разі ID паспорта),  графічний матеріал з відображенням 

бажаного місця розташування земельної ділянки. 

 

 

 

 

 

 

Дата __________      Підпис __________________ 

  



   

Адміністратору Центру надання  

адміністративних послуг  

Воронізької селищної ради 

 

Селищному голові 

Ястребову В. Ю. 

Заявник:        

         

Адреса:        

        

тел.        

 

 

Заява 

Прошу Вас надати адміністративну послугу: 

«Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» (для ОСГ) 

Прошу Вас, надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею _______ га по вул.___________________________ в смт Вороніж, Шосткинського 

району Сумської області. 

Стверджую, що право на безкоштовну приватизацію землі за вказаним цільовим 

призначенням території України мною використано не було. 

Повідомлена/(ий), що в разі повторної безкоштовної приватизації землі з одним 

цільовим призначенням правовстановлюючий документ підлягає скасуванню.  

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-

правових відносин. 

 

До заяви додаю: копія паспорта, копія ідентифікаційного номера, довідка з місця 

проживання та реєстрації (у разі ID паспорта),  графічний матеріал з відображенням 

бажаного місця розташування земельної ділянки. 

 

 

 

 

 

Дата __________      Підпис __________________ 

 


