
1.2.05                                                                   Міському голові Райковичу А.П. 

  
________________________________ 
(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 технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 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 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 

Телефон  22 99 41 
 

 



1.2.05                                                                  Міському голові Райковичу А.П. 

  
________________________________ 
(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 технічної документації                  

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки                                                  

в оренду терміном на ______ років за адресою: 

__________________________________________________________________, 

загальною площею __________, для розміщення ________________________ 

_________________________________________________________________ 

згідно _________________________________________________________.  

           Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 

 
 

«____» ______________                   Підпис 

 

 

Додаток:  

 

Для юридичних осіб: 

1. Клопотання, в якому зазначається 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 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 

Телефон   

 
 



1.2.05                                                                   Міському голові Райковичу А.П. 

  
________________________________ 
(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 технічної                                     

документації із землеустрою щодо встановлення меж                                           

земельної ділянки в постійне користування за адресою: 

________________________________________________________________, 

загальною площею __________, для розміщення 

______________________________________________________________ 

згідно _________________________________________________________.  
 

Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 
 

 

«____» ______________                   Підпис 

 

 

 

Додаток:  

 

Для юридичних осіб: 

1. Клопотання, в якому зазначається розмір земельної ділянки та її цільове призначення 

2. Копія установчих документів 

3. Копія документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно (завірений 

нотаріально) 

4. Копія технічного паспорту на нерухоме майно (ОБТІ) 

5. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної 

ділянки 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

ЦНАП 

Телефон   


