
1.2.12 
Начальнику управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

Кропивницької міської ради 

Лунголу Р.С. 

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника або назва 

юридичної особи) 

(поштова адреса заявника або юридичної особи та 

номер телефону) 

ЦНАП 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу укласти   договір оренди   земельної   ділянки строком   на 

років за адресою:                   

для  , 

загальною площею . 
 

Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 
 

Додаток: 
 

1. Копія рішення Кропивницької міської ради про надання в оренду земельної ділянки (1 

шт.) 

2. Оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки (1 шт.) 

3. Копії юридичних документів: 

для суб’єктів підприємницької діяльності - статут, паспортні дані директора, наказ 

(протокол) про призначення директора, свідоцтво (витяг) СПД, довідка з ЄДРПОУ, 

банківські реквізити, свідоцтво про право власності на нерухомість або інші 

правовстановлювальні документи, на підставі яких придбана нерухомість (договори 

купівлі – продажу, дарування, спадкування, міни, рішення суду). 

для громадян – паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про право власності на 

нерухомість або інші правовстановлювальні документи, на підставі яких придбана 

нерухомість (договори купівлі – продажу, дарування, спадкування, зміни, рішення суду) 

4. Оригінал витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

5. Копія проекту землеустрою (в разі розроблення) 

6. Копію технічного паспорту на будівлю (ОБТІ) 
 

 

 

« »  Підпис 



1.2.12 
Начальнику управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

Кропивницької міської ради 

Лунголу Р.С. 
 

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника або назва 

юридичної особи) 

(поштова адреса заявника або юридичної особи та 

номер телефону) 

ЦНАП 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу поновити договір оренди земельної ділянки, укладений 
      (державна реєстрація від   ) 

строком на років за адресою:       

   для , 

загальною площею . 
 

Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 
 

Додаток: 
 

1. Копія рішення Кропивницької міської ради про надання в оренду земельної ділянки (1 

шт.) 

2. Оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки (1 шт.) 

3. Копії юридичних документів: 

для суб’єктів підприємницької діяльності - статут, паспортні дані директора, наказ 

(протокол) про призначення директора, свідоцтво (витяг) СПД, довідка з ЄДРПОУ, 

банківські реквізити, свідоцтво про право власності на нерухомість або інші 

правовстановлювальні документи, на підставі яких придбана нерухомість (договори 

купівлі – продажу, дарування, спадкування, міни, рішення суду). 

для громадян – паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про право власності на 

нерухомість або інші правовстановлювальні документи, на підставі яких придбана 

нерухомість (договори купівлі – продажу, дарування, спадкування, міни, рішення суду) 

4. Оригінал Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

5. Копія договору оренди земельної ділянки 
 

 

 

 

« »  Підпис 



1.2.12 
Начальнику управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

Кропивницької міської ради 

Лунголу Р.С. 
 

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника або назва 

юридичної особи) 

(поштова адреса заявника або юридичної особи та 

номер телефону) 

ЦНАП 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу внести зміни до договору оренди земельної ділянки, 

укладеного « »  (державна реєстрація від 

« » ) строком на    років за адресою: 
 

для розміщення      
загальною площею у зв’язку зі    

  . 

Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 

 

 
Додаток: 

 

1. Копії юридичних документів: 

для суб’єктів підприємницької діяльності - статут, паспортні дані директора, наказ 

(протокол) про призначення директора, свідоцтво (витяг) СПД, довідка з ЄДРПОУ, 

банківські реквізити) 

для громадян – паспорт, ідентифікаційний номер 

2. Копія договору оренди земельної ділянки 

3. Оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки (в разі перегляду орендної плати). 

4. Оригінал Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
 

 
 

« »  Підпис 



1.2.12 
Начальнику управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

Кропивницької міської ради 

Лунголу Р.С. 
 

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника або назва 

юридичної особи) 

(поштова адреса заявника або юридичної особи та 

номер телефону) 

ЦНАП 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу  укласти  договір про розірвання основного 

договору оренди земельної  ділянки за  адресою: 
 

для розміщення , 
загальною площею     на підставі рішення Кропивницької 

міської ради від № . 

 

Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 

 

 

 
Додаток: 

 

1. Копія рішення Кропивницької міської ради про припинення права користування 

земельною ділянкою (1 шт.) 

2. Оригінал Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

3. Копії юридичних документів: 

для суб’єктів підприємницької діяльності - статут, паспортні дані директора, наказ 

(протокол) про призначення директора, свідоцтво (витяг) СПД, довідка з ЄДРПОУ, 

банківські реквізити. 

для громадян – паспорт, ідентифікаційний номер. 
 

 

 

 

« »  Підпис 


