
 

Військово-цивільна адміністрація  

м. Лисичанськ 

 
Від ФОП, гр _______________ 

який (яка) мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія _____________ 

виданий___________________

__________________________ 

__________________________ 

РНОКПП__________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) (або технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки, або технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, або технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту) орієнтовною площею _______ га (для технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

зазначається загальна площа та площі поділу (об’єднання), для технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту - загальної площі та 

площі сервітуту, суборенди), яка (які) знаходиться (знаходяться) за адресою: м. 

Лисичанськ, вул. ______________________, буд. ______, кадастровий номер: 

4411800000:__:___:____  (за наявністю або кадастрові номери при об’єднанні) 

для ______________________________________________________. 
(цільове використання земельної ділянки) 

 

 
Із законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року 

ознайомлений та даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 

 

 

Дата _____________                                              Підпис ______________ 

 

 



ЗРАЗОК 

 
Військово-цивільна адміністрація  

м. Лисичанськ 

 
Від ФОП, гр.  Гаєва Олена 

Вікторівна 

який (яка) мешкає : 

 м. Лисичанськ, вул. Д.І. 

Менделєєва, буд. 34, кв. 

98____________ 

паспорт: серія ЕК № 000000 

виданий Лисичанським 

МВУМВС України в 

Луганській області, 26 

листопада 2001 року 

РНОКПП 123456789 

Телефон 050-00-000-00 

 

 

 

 

Прошу надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) (або технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки, або технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, або технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту) орієнтовною площею 0,0000 га (для технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

зазначається загальна площа та площі поділу (об’єднання), для технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту - загальної площі та 

площі сервітуту, суборенди), яка (які) знаходиться (знаходяться) за адресою: м. 

Лисичанськ, вул. Соборна, буд. 32, кадастровий номер: 

4411800000:00:000:0000  (за наявністю або кадастрові номери при об’єднанні) 

для ______________________________________________. 
(цільове використання земельної ділянки) 

 

 
Із законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року 

ознайомлений та даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 

 

 

Дата _____________                                              Підпис ______________ 

 

 

 


