
       Лисичанській міській раді 

 

       від___________________________ 
                  (прізвище, ім’я, та по батькові) 

       _____________________________ 

 

       «____» №_____________________ 
                    (паспорт) 

       «____» _________________  ____ р. 
                                (виданий) 

______________________________ 

 

       ______________________________ 

 

       м._____________________________ 

 

       _______________________________ 

 

       ________________________________ 
         (идентіфікаційний номер) 

       тел._____________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

        

     Прошу продати земельну ділянку несільськогосподарського призначення  

площею_____________ га.   

 

для___________________________________________________________________________ 
(цільове призначення земельної ділянки) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
яка знаходиться в  межах Лисичанської міської ради за 

адресою:______________________________________________________________________ 

 

Перелік документів, що додаються: 

 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________ 

 

4.____________________________________________________________________________ 

 

5____________________________________________________________________________ 

      Даю згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

      Із Законом України «Про захист персональних даних»  № 2297-VI від 01.06.2010 р. 

ознайомлений та даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.  

 

Підпис__________________      _____________________________  «___»_______20__р. 
       (ініціали та прізвище) 

      Дата і номер реєстрації заяви   «______»______________20__р. № ___________ 

  

______________________            _____________________         ________________________  

(посада особи, яка прийняла заяву)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

 
 

 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ                                                    

                                                     Лисичанській міській раді 

 

       від Іванова Івана Івановича     
                  (прізвище, ім’я, та по батькові) 

       _____________________________ 

 

       «    ЕК    » №     333222  ,  
                    (паспорт) 

       «  04  »  вересня   1998  р. 
                                (виданий) 

Лисичанським МВ УМВС України 

 

         в Луганській області                      , 

 

       м.   Лисичанськ                                , 

 

          вул. Гетьманська, буд. 6           , 

 

                              2233445577               . 
         (идентіфікаційний номер) 

       тел.   050-222-33-44        , 

 

 

ЗАЯВА 

        

     Прошу продати земельну ділянку несільськогосподарського призначення  площею     

0,7  га.   

 

для експлуатації окремого входу до вбудовано-прибудованого приміщення перукарні 
(цільове призначення земельної ділянки) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
яка знаходиться в  межах Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. 

Жовтнева, буд. 3 

 

Перелік документів, що додаються: 

 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________ 

 

4.____________________________________________________________________________ 

 

5____________________________________________________________________________ 

      Даю згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

      Із Законом України «Про захист персональних даних»  № 2297-VI від 01.06.2010 р. 

ознайомлений та даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.  

 

Підпис__________________                           Іванов І.І.          «  01  » вересня  2016  р. 
       (ініціали та прізвище) 

     

  Дата і номер реєстрації заяви   «______»______________20__р. № ___________ 

  

______________________            _____________________         ________________________  

(посада особи, яка прийняла заяву)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

 



ДЛЯ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ОТРИМАННЯМ ДОЗВОЛУ НА 

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

                                                                                 Лисичанській міській раді 

                                                                                         

       від___________________________ 
                  (прізвище, ім’я, та по батькові) 

       _____________________________ 

 

       «____» №_____________________ 
                    (паспорт) 

       «____» _________________  ____ р. 
                                (виданий) 

______________________________ 

 

       ______________________________ 

 

       м._____________________________ 

 

       _______________________________ 

 

       ________________________________ 
         (идентіфікаційний номер) 

       тел._____________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу продати земельну ділянку несільськогосподарського призначення  

площею_____________ га.   

 

для___________________________________________________________________________ 
(цільове призначення земельної ділянки) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
яка знаходиться в  межах Лисичанської міської ради за 

адресою:______________________________________________________________________ 

Прошу дати дозвіл на розроблення проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 

Перелік документів, що додаються: 

 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________ 

 

4.____________________________________________________________________________ 

 

5____________________________________________________________________________ 

      Даю згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

      Із Законом України «Про захист персональних даних»  № 2297-VI від 01.06.2010 р. 

ознайомлений та даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 

  

Підпис__________________      _____________________________  «___»_______20__р. 
       (ініціали та прізвище) 

      Дата і номер реєстрації заяви   «______»______________20__р. № ___________ 

  

______________________            _____________________         ________________________ 
  (посада особи, яка прийняла заяву)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

                                                                                 Лисичанській міській раді 

                                                                                         

       від Іванова Івана Івановича     
                  (прізвище, ім’я, та по батькові) 

       _____________________________ 

 

       «    ЕК    » №     333222  ,  
                    (паспорт) 

       «  04  »  вересня   1998  р. 
                                (виданий) 

Лисичанським МВ УМВС України 

 

         в Луганській області                      , 

 

       м.   Лисичанськ                                , 

 

          вул. Гетьманська, буд. 6           , 

 

                              2233445577               . 
         (идентіфікаційний номер) 

       тел.   050-222-33-44        , 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу продати земельну ділянку несільськогосподарського призначення  площею  0,7   

га.   

 

для  експлуатації окремого входу до вбудовано-прибудованого приміщення перукарні 
(цільове призначення земельної ділянки) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
яка знаходиться в  межах Лисичанської міської ради за адресою:  м. Лисичанськ, вул. 

Жовтнева, буд. 3 

 

Прошу дати дозвіл на розроблення проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 

Перелік документів, що додаються: 

 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________ 

 

4.____________________________________________________________________________ 

 

5____________________________________________________________________________ 

      Даю згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

      Із Законом України «Про захист персональних даних»  № 2297-VI від 01.06.2010 р. 

ознайомлений та даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 

  

Підпис__________________                           Іванов І.І.          «  01  » вересня  2016  р. 
       (ініціали та прізвище) 

    

   Дата і номер реєстрації заяви   «______»______________20__р. № ___________ 

  

______________________            _____________________         ________________________  

(посада особи, яка прийняла заяву)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 



ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

                                                     Лисичанській міській раді 

                                                                                         

       від___________________________ 
                  (прізвище, ім’я, та по батькові) 

       _____________________________ 

 

       «____» №_____________________ 
                    (паспорт) 

       «____» _________________  ____ р. 
                                (виданий) 

______________________________ 

 

       ______________________________ 

 

       м._____________________________ 

 

       _______________________________ 

 

       ________________________________ 
         (ідентифікаційний номер) 

       тел._____________________________ 

 

ЗАЯВА 

 

     Прошу затвердити проект землеустрою земельної ділянки  та продати земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення  площею_____________ га.   

 

для___________________________________________________________________________ 
(цільове призначення земельної ділянки) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
яка знаходиться в  межах Лисичанської міської ради за 

адресою:______________________________________________________________________ 

Перелік документів, що додаються: 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________ 

 

4.____________________________________________________________________________ 

 

5____________________________________________________________________________ 

 

6.____________________________________________________________________________ 

 

      Даю згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

      Із Законом України «Про захист персональних даних»  № 2297-VI від 01.06.2010 р. 

ознайомлений та даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 

  

Підпис__________________      _____________________________  «___»_______20__р. 
       (ініціали та прізвище) 

     

  Дата і номер реєстрації заяви   «______»______________20__р. № ___________ 

 

______________________            _____________________         ________________________ 
  (посада особи, яка прийняла заяву)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

                                                                                  Лисичанській міській раді 

                                                                                         

       від Іванова Івана Івановича     
                  (прізвище, ім’я, та по батькові) 

       _____________________________ 

 

       «    ЕК    » №     333222  ,  
                    (паспорт) 

       «  04  »  вересня   1998  р. 
                                (виданий) 

Лисичанським МВ УМВС України 

 

         в Луганській області                      , 

 

       м.   Лисичанськ                                , 

 

          вул. Гетьманська, буд. 6           , 

 

                              2233445577               . 
         (идентіфікаційний номер) 

       тел.   050-222-33-44        , 

 

ЗАЯВА 

 

     Прошу затвердити проект землеустрою земельної ділянки  та продати земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення  площею  0,7  га.   

 

для   експлуатації окремого входу до вбудовано-прибудованого приміщення перукарні 
(цільове призначення земельної ділянки) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
яка знаходиться в  межах Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. 

Жовтнева, буд. 3 

 

Перелік документів, що додаються: 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________ 

 

4.____________________________________________________________________________ 

 

5____________________________________________________________________________ 

 

6.____________________________________________________________________________ 

 

      Даю згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

      Із Законом України «Про захист персональних даних»  № 2297-VI від 01.06.2010 р. 

ознайомлений та даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 

  

Підпис__________________                           Іванов І.І.          «  01  » вересня  2016  р. 
       (ініціали та прізвище) 

     

  Дата і номер реєстрації заяви   «______»______________20__р. № ___________ 

  

______________________            _____________________         ________________________  

(посада особи, яка прийняла заяву)    (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 


