
Надання в оренду без затвердження документації 
 
 

 
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 (гр.)_____________ 

який (яка) мешкає : 

__________________________

__________ 

паспорт: серія _____№______ 

виданий__________________ 

_________________________ 

РНОКПП _________________ 

Телефон _________________ 

 

 

 

 

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

площею _______ га, за кадастровим номером 4411800000:__:___:____, яка 

знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ___________, 

буд.______, 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 
 
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 (гр.)Іванова Івана 

Івановича 
який (яка) мешкає :  

м. Лисичанськ , вул. ім. В. 

Сосюри буд. 100, кв. 10__ 

паспорт: серія  ЕК № 0000 

виданий Лисичанським 

МВУМВС України в 

Луганській області 10 січня 

2000 року 
РНОКПП  123456789 

Телефон 050-00-00-000 

 

 

 

 

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

площею 0,0000 га, за кадастровим номером 4411800000:00:000:0000, яка 

знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, буд. 

100 , для  експлуатації окремого входу до вбудовано-прибудованого 

приміщення офісу. 
 (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 ______________ 

 



Надання в оренду з затвердженням документації 
 

 

Лисичанська міська рада 

 
Від ФОП ________________ 

який (яка) мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія ____№_______ 

виданий __________________ 

__________________________ 

РНОКПП_________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу затвердити ____________________________________ та надати в  
(назва документації із землеустрою) 

оренду терміном на __ (_____) років земельну ділянку, площею _______ га, за 

кадастровим номером 4411800000:__:___:____, яка знаходиться за адресою: 

Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ___________, буд. ______, 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 

 
Лисичанська міська рада 

 
Від ФОП Іванова Івана 

Івановича 

який (яка) мешкає : 

 м. Лисичанськ , вул. 

Соборна, буд 10, кв. 1_______ 

паспорт: серія ЕК № 123456 

виданий Лисичанським 

МВУМВС України в 

Луганській області, 13 

листопада 2000 року 

РНОКПП 123456789 

Телефон 050-00-000-00 

 

 

 

 

Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

площею 0,0000 га, за кадастровим номером 4411800000:00:000:0000, яка 

знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Шкільна, буд. 30, 

для експлуатації будівельного майданчика. 
   (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 ______________ 

 



  

Надання у власність без затвердження документації 

 

 
Передача у власність 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 ______________________ 

який (яка) мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія ______№_____ 

виданий __________________ 

 

РНОКПП_________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу передати у власність (спільну сумісну власність) земельну 

ділянку, площею _______ га, за кадастровим номером 4411800000:__:___:____, 

яка знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ___________, 

буд. ______, для  _________________________________________ . 
 (цільове використання земельної ділянки) 

 

Повідомляю,  що на  території  України  земельну  ділянку для  будівництва і  

обслуговування  житлового будинку,  господарських будівель і споруд  (  для 

ведення індивідуального садівництва) не 

приватизував(ла)____________________. 
                                             (підпис ,прізвище та ініціали) 

 

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 
 

 

Передача у власність 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 Іванов Іван Іванович 

який (яка) мешкає :  

м. Лисичанськ, вул. 

Московська, буд. 10, кв. 

10____________ 

паспорт: серія  ЕК № 000000 

виданий Лисичанським 

МВУМВС України в 

Луганській області 10 червня 

2000 року 
РНОКПП 123456789 

Телефон 050-00-00-000 

 

 

 

 

Прошу передати у власність (спільну сумісну власність) земельну 

ділянку, площею 0,0000 га, за кадастровим номером 4411800000:00:000:0000, 

яка знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 

буд. 100, для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
(цільове використання земельної ділянки) 

 

Повідомляю,  що на  території  України  земельну  ділянку для  будівництва і  

обслуговування  житлового будинку,  господарських будівель і споруд  (  для 

ведення індивідуального садівництва) не 

приватизував(ла)____________________. 
                                             (підпис ,прізвище та ініціали) 

 

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 ______________ 

 

 

 

 

 



Надання у власність з затвердженням документації 

 
Лисичанська міська рада 

 
Від ______________________ 

який (яка) мешкає : 

__________________________

___________ 

паспорт: серія ____№_______ 

виданий __________________ 

__________________________ 

 

РНОКПП_________________ 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

Прошу затвердити ______________________________________________ 
(назва документації із землеустрою) 

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

_______ га, за кадастровим номером 4411800000:__:___:____, яка знаходиться 

за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ____, буд. ____, для 

_________________________________________________________________ . 
(цільове використання земельної ділянки) 

 

Повідомляю,  що на  території  України  земельну  ділянку для  будівництва і  

обслуговування  житлового будинку,  господарських будівель і споруд  (  для 

ведення індивідуального садівництва) не 

приватизував(ла)____________________. 
                                             (підпис ,прізвище та ініціали) 

 
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 

 
Лисичанська міська рада 

 
Від Іванов Іван Іванович 

який (яка) мешкає : 

 м. Лисичанськ, вул. 

Первомайська, буд 123, кв. 

12____________ 

паспорт: серія ЕК №00000 

виданий Лисичанським 

МВУМВС України в 

Луганській області , 15 

травня 2000 року 

РНОКПП 123456789 

Телефон 050-00-00-000 

 

 

 

 

Прошу затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
                                                              (назва документації із землеустрою) 
 та передати у власність (спільну сумісну власність) земельну ділянку, площею 

0,0000 га, за кадастровим номером 4411800000:00:000:0000, яка знаходиться за 

адресою: Луганська обл., м.  Лисичанськ,  вул.  Первомайська,  буд.  123,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і       
(цільове використання земельної ділянки) 

 споруд (присадибна ділянка) . 

 

Повідомляю,  що на  території  України  земельну  ділянку для  будівництва і  

обслуговування  житлового будинку,  господарських будівель і споруд  (  для 

ведення індивідуального садівництва) не 

приватизував(ла)____________________. 
                                             (підпис ,прізвище та ініціали) 

 
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 _____________ 

 
 

 


