
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-

ПІДПРИЄМЦЯМИ БЕЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
Надання в оренду здійснюється без розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

технічної документації із землеустрою щодо  

поділу та об’єднання земельної ділянки 

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ФОП _________________ 

який (яка)мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія _____________ 

_________________________ 

_________________________                                                                                                             

 

Ід. код ____________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу  надати в оренду  терміном   на __ (_____) років земельну ділянку, 

площею _______ га, за кадастровим номером _______________________, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. ___________, буд. ______, для  

_________________________________________________. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

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 ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

2. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

3. Копії паспорту, ідентифікаційного коду та витягу про державну реєстрацію фізичної 

особи-підприємця. 

4. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

5. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 
 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ 
Надання в оренду здійснюється без розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

технічної документації із землеустрою щодо  

поділу та об’єднання земельної ділянки 

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ФОП   Іванова Івана Івановича 

який (яка)мешкає : м. Лисичанськ, 

вул. Жовтнева, буд. 55____________ 

паспорт: серія   ЕН № 255555, 

виданий Лисичанським МВ УМВС 

України в Луганській області, 

12.12.1999                                                                                                             

 

Ід. код    2222224444  

Телефон  099-555-55-55 

 

 

 

 

Прошу  надати в оренду  терміном   на 5 (п’ять) років земельну ділянку, 

площею 1,5 га, за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для   

експлуатації окремого входу до вбудовано-прибудованого приміщення 

перукарні______________________. 
                            (цільове використання) 

 

 

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    01.03.2017__                                              Підпис ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

2. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

3. Копії паспорту, ідентифікаційного коду та витягу про державну реєстрацію фізичної 

особи-підприємця. 

4. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

5. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 

 



ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ 

БЕЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _____________                                                        Лисичанська міська рада 

         

 

 

Прошу  надати в оренду  терміном   на __ (_____) років земельну ділянку, 

площею _______ га, за кадастровим номером _______________________, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. ___________, буд. ______, для  

__________________________________________ 
                                                     (цільове використання) 

 

 

 

 

Директор _______________                                            ______________ 
          підпис 

 

 

 

Надання в оренду здійснюється без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

 

 
Додатки:  

1. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

2. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

3. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

4. Копія документа про призначення першого керівника. 

5. Довідку про банківські реквізити. 

6. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

7. Копія довіреності у випадку представництва інтересів довіреною особою. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата    01.03.2017__                                                         Лисичанська міська рада 

         

 

 

Прошу  надати в оренду  терміном   на 5 (п’ять)  років земельну ділянку, 

площею 1,1 га, за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для   

експлуатації окремого входу до вбудовано-прибудованого приміщення 

перукарні______________________. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

 

 

Директор     Петров П.П.                                               ______________ 
         підпис 

 

 

 

Надання в оренду здійснюється без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

 

 
Додатки:  

1. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

2. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

3. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

4. Копія документа про призначення першого керівника. 

5. Довідку про банківські реквізити. 

6. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

7. Копія довіреності у випадку представництва інтересів довіреною особою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 

ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ БЕЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ____________                                                         Лисичанська міська рада 
         

 

 

Прошу  надати в постійне користування земельну ділянку, площею 

_______ га, за кадастровим номером ____________________________, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. ______________, буд. ______, для  

__________________________________________ 
                                                     (цільове використання) 

 

 

     Директор ________________                                       ______________ 
підпис 

 

 

 

 

Надання в оренду здійснюється без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

 

 

 
Додатки:  

1. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

2. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

3. Копія документа про призначення першого керівника. 

4. Довідку про банківські реквізити. 

5. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

6. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата    01.03.2017__                                                         Лисичанська міська рада 
         

 

 

Прошу  надати в постійне користування земельну ділянку, площею 1,1 га, 

за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка знаходиться за адресою: 

м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для   експлуатації окремого входу до 

вбудовано-прибудованого приміщення перукарні______________________. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

     Директор     Петров П.П.                                               ______________ 
         підпис 

 

 

 

 

Надання в оренду здійснюється без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

 

 

 
Додатки:  

1. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

2. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

3. Копія документа про призначення першого керівника. 

4. Довідку про банківські реквізити. 

5. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

6. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

             ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМИ 

ОСОБАМИ БЕЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ______________________ 

який (яка)мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія _____________ 

_________________________ 

_________________________                                                                                                             

 

Ід. код ____________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу  передати у власність (спільну сумісну власність) земельну 

ділянку, площею _______ га, за кадастровим номером 

_______________________, яка знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. 

___________, буд. ______, для  _________________________________________ 
                                                                                                                            (цільове використання) 

 

 

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 ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

2. Копія паспорту та  ідентифікаційного коду. 

3. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

4. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

             ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від    Іванова Івана Івановича 

який (яка)мешкає : м. Лисичанськ, 

вул. Жовтнева, буд. 55____________ 

паспорт: серія   ЕН № 255555, 

виданий Лисичанським МВ УМВС 

України в Луганській області, 

12.12.1999                                                                                                             

 

Ід. код    2222224444  

Телефон  099-555-55-55 

 

 

 

 

Прошу  передати у власність (спільну сумісну власність) земельну 

ділянку, площею 0,5  га, за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для  

індивідуального садівництва______________ 
                                                           (цільове використання) 

 

 

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    01.03.2017__                                              Підпис ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

2. Копія паспорту та  ідентифікаційного коду. 

3. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

4. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-

ПІДПРИЄМЦЯМИ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

                                                     

 
                                                                                                           

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ФОП _________________ 

який (яка)мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія _____________ 

_________________________ 

_________________________                                                                                                             

 

Ід. код ____________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надати в оренду  терміном   на __ (_____) років земельну ділянку, 

площею _______ га, за кадастровим номером _______________________, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. ___________, буд. ______, для  

__________________________________________ 
                                                     (цільове використання) 

 

 

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 ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

4. Копії паспорту, ідентифікаційного коду та витягу про державну реєстрацію фізичної 

особи-підприємця. 

5. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

6. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 



 
ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

 

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ФОП    Іванова Івана Івановича 

який (яка)мешкає : м. Лисичанськ, 

вул. Жовтнева, буд. 55____________ 

паспорт: серія   ЕН № 255555, 

виданий Лисичанським МВ УМВС 

України в Луганській області, 

12.12.1999                                                                                                             

 

Ід. код    2222224444  

Телефон  099-555-55-55 

 

 

 

 

Прошу  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надати в оренду  терміном   на 5 (п’ять) років земельну ділянку, 

площею 0,6 га, за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для  експлуатації 

окремого входу до вбудовано-прибудованого приміщення 

перукарні______________________. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

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    01.03.2017__                                              Підпис ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

4. Копії паспорту, ідентифікаційного коду та витягу про державну реєстрацію фізичної 

особи-підприємця. 

5. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

6. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 



                                                                                                           

 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ 

ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _____________                                                        Лисичанська міська рада 

         

 

 

Прошу  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надати в оренду  терміном   на __ (_____) років земельну ділянку, 

площею _______ га, за кадастровим номером _______________________, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. ___________, буд. ______, для  

__________________________________________ 
                                                     (цільове використання) 

 

 

 

 

Директор _______________                                            ______________ 
підпис 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

4. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

5. Копія документа про призначення першого керівника. 

6. Довідку про банківські реквізити. 

7. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

8. Копія довіреності у випадку представництва інтересів довіреною особою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата    01.03.2017__                                                         Лисичанська міська рада 

         

 

 

Прошу  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надати в оренду  терміном   на 5 (п’ять)  років земельну ділянку, 

площею 0,6  га, за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для  експлуатації 

окремого входу до вбудовано-прибудованого приміщення 

перукарні______________________. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

 

 

Директор     Петров П.П.                                               ______________ 
         підпис 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

4. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

5. Копія документа про призначення першого керівника. 

6. Довідку про банківські реквізити. 

7. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

8. Копія довіреності у випадку представництва інтересів довіреною особою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМИ 

ОСОБАМИ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

                       

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ______________________ 

який (яка)мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія _____________ 

_________________________ 

_________________________                                                                                                             

 

Ід. код ____________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передати у власність (спільну сумісну власність) земельну ділянку, 

площею _______ га, за кадастровим номером _______________________, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. ___________, буд. ______, для  

__________________________________________ 
                                                     (цільове використання) 

 

 

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 ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Копія паспорту та  ідентифікаційного коду. 

4. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

5. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

                       

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від    Іванова Івана Івановича 

який (яка)мешкає : м. Лисичанськ, 

вул. Жовтнева, буд. 55____________ 

паспорт: серія   ЕН № 255555, 

виданий Лисичанським МВ УМВС 

України в Луганській області, 

12.12.1999                                                                                                             

 

Ід. код    2222224444  

Телефон  099-555-55-55 

 

 

 

 

Прошу  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передати у власність (спільну сумісну власність) земельну ділянку, 

площею 0,6 га, за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для  

індивідуального садівництва______________. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

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    01.03.2017__                                              Підпис ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Копія паспорту та  ідентифікаційного коду. 

4. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

5. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 

ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ____________                                                         Лисичанська міська рада 
         

 

 

Прошу  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надати в постійне користування земельну ділянку, площею _______ 

га, за кадастровим номером ____________________________, яка знаходиться 

за адресою: м. Лисичанськ, вул. ______________, буд. ______, для  

__________________________________________ 
                                                     (цільове використання) 

 

 

     Директор ________________                                       ______________ 
            підпис 

 

 

 
Додатки:  

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

4. Копія документа про призначення першого керівника. 

5. Довідку про банківські реквізити. 

6. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

7. Копія довіреності у випадку представництва інтересів юридичної особи довіреною 

особою. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата    01.03.2017__                                                         Лисичанська міська рада 
         

 

 

Прошу  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надати в постійне користування земельну ділянку, площею 0,6  га, за 

кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка знаходиться за адресою:     

м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для  експлуатації окремого входу до 

вбудовано-прибудованого приміщення перукарні__. 

 
                                                     (цільове використання) 

 

 

Директор     Петров П.П.                                               ______________ 
         підпис 

 

 

 
Додатки:  

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

4. Копія документа про призначення першого керівника. 

5. Довідку про банківські реквізити. 

6. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

7. Копія довіреності у випадку представництва інтересів юридичної особи довіреною 

особою. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-

ПІДПРИЄМЦЯМИ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ПОДІЛУ 

ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ) 

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ФОП _________________ 

який (яка)мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія _____________ 

_________________________ 

_________________________                                                                                                             

 

Ід. код ____________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу  затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (або технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки) та 

надати в оренду  терміном   на __ (_____) років земельну ділянку, площею 

_______ га, за кадастровим номером _____________________________, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. ___________, буд. ______, для  

______________________________________________________. 
                            (цільове використання) 

 

 

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 ______________ 

 

 

 
Додатки:  

1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (або технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки). 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

4. Копії паспорту, ідентифікаційного коду та витягу про державну реєстрацію фізичної 

особи-підприємця. 

5. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

6. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

 

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ФОП    Іванова Івана Івановича 

який (яка)мешкає : м. Лисичанськ, 

вул. Жовтнева, буд. 55____________ 

паспорт: серія   ЕН № 255555, 

виданий Лисичанським МВ УМВС 

України в Луганській області, 

12.12.1999                                                                                                             

 

Ід. код    2222224444  

Телефон  099-555-55-55 

 

 

 

 

Прошу  затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (або технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки) та 

надати в оренду  терміном   на 5 (п’ять)  років земельну ділянку, площею 0,6 га, 

за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка знаходиться за адресою: 

м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для  експлуатації окремого входу до 

вбудовано-прибудованого приміщення перукарні__. 
                            (цільове використання) 

 

 

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    01.03.2017__                                              Підпис ______________ 

 

 

 
Додатки:  

1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (або технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки). 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

4. Копії паспорту, ідентифікаційного коду та витягу про державну реєстрацію фізичної 

особи-підприємця. 

5. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

6. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 



ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ 

ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ПОДІЛУ ТА ОБ’ЄДНАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _____________                                                        Лисичанська міська рада 

         

 

 

Прошу  затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (або технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки) та 

надати в оренду  терміном   на __ (_____) років земельну ділянку, площею 

_______ га, за кадастровим номером _____________________________, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. ___________, буд. ______, для  

______________________________________________________________. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

 

 

Директор _______________                                            ______________ 
          підпис 

 

 

 
Додатки:  

1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (або технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки). 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

4. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

5. Копія документа про призначення першого керівника. 

6. Довідку про банківські реквізити. 

7. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

8. Копія довіреності у випадку представництва інтересів довіреною особою. 

 

 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата    01.03.2017__                                                        Лисичанська міська рада 

         

 

 

Прошу  затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (або технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки) та 

надати в оренду  терміном   на 5 (п’ять)   років земельну ділянку, площею 0,6  

га, за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка знаходиться за 

адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для  експлуатації окремого 

входу до вбудовано-прибудованого приміщення перукарні__. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

 

 

Директор     Петров П.П.                                               ______________ 
         підпис 

 

 

 
Додатки:  

1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (або технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки). 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

4. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

5. Копія документа про призначення першого керівника. 

6. Довідку про банківські реквізити. 

7. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

8. Копія довіреності у випадку представництва інтересів довіреною особою. 

 

 
 



ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 

ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

(ПОДІЛУ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ) 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ____________                                                         Лисичанська міська рада 
         

 

 

Прошу  затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (або технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки) та 

надати в постійне користування земельну ділянку, площею _______ га, за 

кадастровим номером __________________________, яка знаходиться за 

адресою: м. Лисичанськ, вул. ______________, буд. ______, для  _____________ 

___________________________________. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

     Директор ________________                                       ______________ 
підпис 

 

 

 
Додатки:  

1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (або технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки). 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

4. Копія документа про призначення першого керівника. 

5. Довідку про банківські реквізити. 

6. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

7. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 
 

 

 



 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата    01.03.2017__                                                         Лисичанська міська рада 
         

 

 

Прошу  затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (або технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки) та 

надати в постійне користування земельну ділянку, площею 0,6 га, за 

кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка знаходиться за адресою: м. 

Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для  експлуатації окремого входу до 

вбудовано-прибудованого приміщення перукарні__, для  експлуатації окремого 

входу до вбудовано-прибудованого приміщення перукарні__. 
                                                     (цільове використання) 

 

 

     Директор     Петров П.П.                                               ______________ 
                  підпис 

 

 

 
Додатки:  

1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (або технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки). 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Копії витягу (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи. 

4. Копія документа про призначення першого керівника. 

5. Довідку про банківські реквізити. 

6. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

7. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 

 
 

 



ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМИ 

ОСОБАМИ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ПОДІЛУ 

ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ) 

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ______________________ 

який (яка)мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія _____________ 

_________________________ 

_________________________                                                                                                             

 

Ід. код ____________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу  затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (або технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки) та 

передати у власність (спільну сумісну власність) земельну ділянку, площею 

_______ га, за кадастровим номером _______________________, яка 

знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. ___________, буд. ______, для  

_________________________________________ 
                                                          (цільове використання) 

 

 

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 ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (або технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки). 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Копія паспорту та  ідентифікаційного коду. 

4. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

5. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 



 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

 

 

Лисичанська міська рада 

         
Від ______________________ 

який (яка)мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія _____________ 

_________________________ 

_________________________                                                                                                             

 

Ід. код ____________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу  затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (або технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки) та 

передати у власність (спільну сумісну власність) земельну ділянку, площею 0,6  

га, за кадастровим номером 8000000000:79:301:0208, яка знаходиться за 

адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 3, для  індивідуального 

садівництва______________. 
         (цільове використання) 

 

 

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    01.03.2017__                                              Підпис ______________ 

 

 

 

 
Додатки:  

1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (або технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки). 

2. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

3. Копія паспорту та  ідентифікаційного коду. 

4. Копія документа про право власності на нерухоме майно та технічного паспорту на 

будівлі або споруди. 

5. Копія довіреності у випадку представництва інтересів фізичної особи-підприємця 

довіреною особою. 
 


