
Кому: (Розпорядник)  

Адреса:  

Тел.: 

 Від: ПІБ  

 Адреса  

Паспорт:  

ІНН:  

Військовий квиток   

УБД 

Довідка про участь в АТО 

 Тел: 

КЛОПОТАННЯ 

про відведення земельної ділянки площею від 0,09га до 0,1га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку 

Відповідно до статті 14 Конституції України та статей 118, 121 Земельного кодексу України прошу 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для 

передачі мені безоплатно у приватну власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, орієнтовна площа земельної ділянки складатиме від 0,09 

гектара до 0,1 гектара, в межах норм безоплатної приватизації. 

Земельна ділянка розташована по вулиці ___________, біля будинку під номером ___, в місті/селі 

____________. Приблизне розташування земельної ділянки наведено в Додатку 3 до цього 

клопотання червоним контуром. 

Цим також підтверджую, що раніше право власності на земельні ділянки шляхом одержання таких 

земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної 

приватизації я не набував. Земельних ділянок у власності не маю, проте маю бажання реалізувати 

своє конституційне право, передбаче- не статтею 14 Конституції України на приватизацію землі. 

Першочергове право на одержання земельної діля- нки я маю на підставі статті 12(14) Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи- сту» від 22 жовтня 1993 року (далі 

– Закон про статус ветеранів). Моя участь в антитерористичній операції на Сході України належним 

чином підтверджена на підставі Довідки, виданої військовою частиною ______, від «___» 

_______________ (Додаток 4 до цього Клопотання). Під час несення служби одержав поранення, 

про що докладаю документи в Додатку 5 до цього Клопотання. Метою одержання земельної 

ділянки є будівництво житла для своєї родини (маю _____ неповнолітніх дітей). 

На підставі вище викладеного, та керуючись статтями 116, 118 та 121 Земельного кодексу України 

від 25 жовтня 2001 року (далі – Земельний кодекс), статті 12(14) Закону про статус ветеранів 

ПРОШУ: 

1. Вважати це Клопотання заявою, поданою в порядку статті 118 Земельного кодексу про надання 

мені без- оплатно у власність земельної ділянки з такими характеристиками: 

а) цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового 

будинку; б) орієнтовні розміри (площа) земельної ділянки становитимуть від 0,09 га до 0,1 га; в) 



графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, наведено в 

Додатку 3 до цього Клопотання; 

г) погодження землекористувача про вилучення земельної ділянки не надається, оскільки таке 

погодження по- требується виключно у випадку, якщо земельна ділянка перебуває в користуванні 

інших осіб; 

(далі – Земельна ділянка); 2. Протягом одного місяця з дати одержання цього Клопотання надати 

дозвіл на розроблення проекту земле- устрою щодо відведення зазначеної Земельної ділянки. 

Щиро сподіваюся на плідну співпрацю! Додатки: 1. Додаток 1 – копія паспорта; 2. Додаток 2 – 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платників податків; 3. Додаток 3 – 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки; 4. Додаток 4 

– довідка про мою участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях; 5. 

Додаток 5 – підтвердження поранення, яке було одержано під час несення служби в Донецькій та 

Луганській областях. З повагою 

« ПІБ» 

Дата         / підпис ПІБ 

 


