
1.2.1  
                                                                          __________________________ 

______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові  заявника 
____________________________________ 
або повна назва юридичної особи) 
____________________________________ 
(поштова адреса заявника або юридичної особи 
_________________________________________ 
та номер телефону)  

 
 
 

ЗАЯВА 
 
 Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду за адресою: _____________________ 
_______________________________________, загальною площею _________, 
для_______________________________________________________________.  
терміном на _______ років. 
          Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 
 
 
 
«____» ______________        Підпис 
 
Додаток:  
 
Для юридичних осіб: 
1. Клопотання, в якому зазначається орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове 

призначення 
2. Копія установчих документів 
3. Документ, що посвідчу право власності на нерухоме майно (завірений нотаріально) 
4. Копія технічного паспорта на нерухоме майно (ОБТІ) 
5. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної 

ділянки 
6. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної 

ділянки)  
 
Для фізичних осіб: 
1. Заява, в якій зазначається орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове 

призначення 
2. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 
3. Свідоцтво на право власності на нерухоме майно 
4. Копія технічного паспорта на нерухоме майно (ОБТІ) 
5.Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної 

ділянки 
  6. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної 
ділянки) 
 
 
ЦНАП "___"________________20__р.   ___________________________________________ 

                                                                                 ПІБ, підпис 



1.2.1                                                               
__________________________ 
____________________________________ 
(повна назва юридичної особи) 
____________________________________ 
(поштова адреса юридичної особи 
_________________________________________ 
та номер телефону)  

 
 
 

ЗАЯВА 
 
 Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування за адресою: _________ 
_______________________________________, загальною площею _________,  
для_______________________________________________________________.  
 
          Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 

 
 

 
 
 
«____» ______________        Підпис 
 
 
 
 
Додаток:  
 
Для юридичних осіб: 
1. Клопотання, в якому зазначається орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове 

призначення 
2. Копія установчих документів 
3. Документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (завірений нотаріально) 
4. Копія технічного паспорта на нерухоме майно (ОБТІ) 
5. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної 

ділянки 
  6. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної  

ділянки)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦНАП "___"________________20__р.   ___________________________________________ 

                                                                                 ПІБ, підпис
 

 
1.2.1                                                                   



______________________________ 

______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові  заявника) 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
(поштова адреса заявника або юридичної особи 

_________________________________________ 
та номер телефону)  

 
 
 

ЗАЯВА 
 
 Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою                         
щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою:               
__________________________________________________________________, 
загальною площею _________, для ____________________________________     
__________________________________________________________________.  
          Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 

 
 
 
«____» ______________        Підпис 
 
 
 
 
Додаток:  
 
Для фізичних осіб: 
1. Заява, в якій зазначається орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове 

призначення 
2. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 
3. Документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (завірений нотаріально) 
4. Копія технічного паспорта на нерухоме майно (ОБТІ) 
5. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної 

ділянки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦНАП "___"________________20__р.   ___________________________________________ 

                                                                                 ПІБ, підпис 


