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Івано-Франківська обласна 

державна адміністрація 

 
_____________________________________________  
(для фізичної особи, фізичної особи-підприємця: П.І.Б, місце проживання; 

_______________________________________ 
 

реєстраційний номер облікової картки-платника податків; П.І.Б. 

уповноваженої особи) 

_______________________________________ 
(для юридичної особи: найменування, місцезнаходження, 

ідентифікаційний код;   П.І.Б. уповноваженої особи)  
_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
(контактний номер телефону) 

 

 

Заява (клопотання) 

 

Прошу надати земельну ділянку державної власності площею_____________ га 

(кадастровий номер _______________________________;  

категорія землі: _________________________________________________________, 

 

цільове призначення: ____________________________________________________),  

 

яка розташована:___________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

в оренду строком на________________________________________________________________  
                                              (зазначається строк оренди з дотриманням вимог ст. 19 Закону України «Про оренду землі»)  

для ________________________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________. 

 

Земельна ділянка, вказана у клопотанні, пропонується для передачі в оренду 

без проведення земельних торгів, у зв’язку із: 
__________________________________________________________________________________ 

(зазначається підстава надання земельної ділянки в оренду без проведення земельних торгів відповідно до ч.ч. 2, 3                

ст. 134 Земельного кодексу України з долученням підтверджуючих документів) 

 

____________________________________________________________________________________. 
                                                                                                          

*З метою дотримання вимог земельного та містобудівного законодавства при 

наданні земельної ділянки в оренду суб’єктом звернення, відповідно до положень 

Земельного кодексу України, у випадках, визначених статтею 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», зазначається інформація про 

затвердження відповідної містобудівної документації на місцевому рівні:  
 

____________________________________________________________________________________. 
(зазначаються реквізити та назва рішення/, яким затверджено відповідний вид містобудівної документації на 

місцевому рівні щодо земельної ділянки, яка пропонується для надання в оренду) 
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Додатки: 

- копії документів, які підтверджують можливість надання в оренду земельної 

ділянки без проведення земельних торгів відповідно до ч.ч. 2-3 статті 134 

Земельного кодексу України; 

- для юридичної особи: засвідчена у встановленому порядку копія установчих 

документів; для громадянина: копія документа, що посвідчує особу;  

- у разі подання документів представником  (законним представником) суб’єкта 

звернення пред’являються документи, що посвідчують особу представника та 

засвідчують його повноваження; 

- інформація про зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно право власності держави на земельну ділянку, щодо якої подана заява, 

сформована адміністратором центру надання адміністративних послуг; 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань сформований адміністратором центру надання 

адміністративних послуг. 

                                                                                                                       
Дата: _________________________ року 

 
 

________________________________                                        _____________________________ 
 (ініціали та прізвище)                (підпис) 

 

 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI, з метою 

оформлення/переоформлення/анулювання/видачі документів дозвільного характеру та  адміністративних 

послуг. 
 

«___» ____________ року     ________________  / __________________   

            (дата)                  (підпис/прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


