
1.2.17                                                             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 поділ земельної ділянки за адресою: 

______________________________________  загальною площею __________, 

для розміщення_____________________________________________________  

що перебуває в оренді (в постійному користуванні) згідно 

__________________________________________________________________  
(договір оренди землі, державний акт на право постійного користування землею)                                                 

від __________________________ №___________ з подальшим формуванням 

нових земельних ділянок, а саме :  

          земельна ділянка №1 площею ____________, 

          земельна ділянка №2 площею ____________, 

          земельна ділянка №3 площею ____________, 

______________________________________ 

Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 
 

«____» ______________                      Підпис 

 

Додаток:  

    Для юридичних осіб: 

1. Заява, в якій зазначається загальна площа земельної ділянки, площі нових земельних 

ділянок та цільове призначення 

2. Копії установчих документів (Статуту, довідки управління статистики та витягу або 

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб) 

3. Копія договору оренди землі з додатками (державного акта на право користування 

землею) 

4. Копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, які знаходяться 

на земельній ділянці, що підлягає поділу 

5. Графічні матеріали поділу земельної ділянки 

 

Для фізичних осіб: 

1. Заява, в якому зазначається загальна площа земельної ділянки, площі нових земельних 

ділянок та цільове призначення 

2. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 

3. Копія договору оренди землі з додатками (державного акта на право постійного 

користування землею) 

4. Копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, які знаходяться 

на земельній ділянці, що підлягає поділу 

5. Графічні матеріали поділу земельної ділянки 

 

 

ЦНАП 

Телефон   

 



1.2.17                                                                   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 об’єднання земельнихо ділянок за адресою: 

__________________________________________________________________ 

загальною площею __________га  та  площею ___________га,                                 

для розміщення ___________________________________________________ , 

що перебувають в оренді згідно договорів оренди землі                      

від ________________  №_________  та   від _________________ №_________ 

з подальшим формуванням нової земельної ділянки площею ___________ га.  

          Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 

 
 

 

«____» ______________                                     Підпис 

 

 

Додаток:  

 

Для юридичних осіб: 

1. Заява, в якій зазначається площа земельних ділянщк, що плануються до об’єднання, 

площа нової земельної ділянки та цільове призначення 

2. Копії установчих документів 

3. Копії договорів оренди землі з додатками 

4. Копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, які знаходяться 

на земельних ділянках, що плануються до об’єднання 

5. Графічні матеріали об’єднання земельних ділянок 

 

Для фізичних осіб: 

1. Заява, в якій зазначається площа земельних ділянщк, що плануються до об’єднання, 

площа нової земельної ділянки та цільове призначення 

2. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 

3. Копії договорів оренди землі з додатками 

4. Копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, які знаходяться 

на земельних ділянках, що плануються до об’єднання  

5. Графічні матеріали об’єднання земельних ділянок 

 

 

 

 

 

  ЦНАП 

  Телефон   


