
 
Начальнику Головного управління 
Держгеокадастру  у _________ області   
 

                                     _________________________________ 
__________________________________  
(П.І.Б. заявника та уповноваженої особи, підстава діяти  
від імені заявника) 

                                             __________________________________  
                                     (громадянство) 
     __________________________________ 
     __________________________________ 

(номер та серія паспорту, відомості про суб’єкта що 
його видав, дата його видачі)  

     __________________________________ 
     ідентифікаційний номер фізичної особи) 
                              __________________________________ 
                                     __________________________________ 

(фактичне місце проживання та зареєстроване місце 
проживання особи)  
__________________________________  
(контактні номери телефонів)  
 

Клопотання 
 Відповідно до статей 118 та 121 Земельного кодексу України просимо 
надати нам дозвіл на розробку документації із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для _________________________________ 

(цільове призначення земельної ділянки відповідно до КВЦПЗ)  
орієнтовною площею _________ га, яка розташована ____________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
 
 Цим клопотанням засвідчую, що ми не  використав раніше своє право 
на безоплатну приватизацію земельної ділянки за вищезазначеним цільовим 
призначенням. 
 
 Я ознайомлений з нормами Закону України «Про захист 
персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку та використання 
своїх персональних даних. 
 
 
____________   ______________  ____________ 
 ПІБ    підпис    дата 

 
Додатки:



Начальнику Головного управління 
Держгеокадастру  у ____________ області   

 
                                     __________________________________ 

__________________________________  
(П.І.Б. заявника та уповноваженої особи, підстава діяти  від імені 
заявника) 

                                             __________________________________  
                                       (громадянство) 
     __________________________________ 
     __________________________________ 

(номер та серія паспорту, відомості про суб’єкта що його видав, 
дата його видачі)  

     __________________________________ 
      (ідентифікаційний  номер фізичної особи) 
                              __________________________________ 
                                     __________________________________ 

(фактичне місце проживання  
та зареєстроване місце проживання особи)  
__________________________________  
(контактні номери телефонів)  
 

Клопотання 
 Відповідно до статей 118 та 121 Земельного кодексу України прошу 
затвердити документацію із землеустрою та передати мені безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером ______________________, площею 
______________га                                                                                    (кадастровий номер) 
(площа 0,0000 га) 
для _______________________________________, яка розташована _______________ 
       (цільове призначення земельної ділянки відповідно до КВЦПЗ)   (місцерозташування) 
 
_________________________________________________________________________. 
 
 
 
Я ознайомлений з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та 
добровільно даю дозвіл на обробку та використання своїх персональних даних. 
 
 
 
 
 
____________   ______________  ____________ 
 ПІБ    підпис    дата 
 
Додатки: 
 
 
                                      

 



Начальнику Головного управління 
Держгеокадастру  у ________________ області  
  

                                                                  __________________________________ 
__________________________________ 
(П.І.Б. заявника та уповноваженої особи, підстава діяти  від імені 
заявника, назва юридичної особи) 

                                             __________________________________  
                                       (громадянство) 
     __________________________________ 
     __________________________________ 

(номер та серія паспорту, відомості про суб’єкта що його видав, 
дата його видачі)  

     __________________________________ 
               ідентифікаційний номер фізичної особи, код ЄДР юридичної особи) 
                              __________________________________ 
                                     __________________________________ 

(фактичне місце проживання та зареєстроване місце проживання 
особи, місцезнаходження юридичної особи)  
__________________________________  
(контактні номери телефонів)  
 

Клопотання 
 Відповідно до статі 123 Земельного кодексу України прошу надати дозвіл на 
розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у (в) 
_____________________, орієнтовною площею _________ га, яка розташована ______ 
(оренда, постійне користування) 
______________________________________ на ________________________рік (років)  
       в разі оренди зазначити термін  
для______________________________________________________________________,  
                             (цільове призначення земельної ділянки відповідно до КВЦПЗ) 
 
 
 Я ознайомлений з нормами Закону України «Про захист персональних даних» 
та добровільно даю дозвіл на обробку та використання своїх персональних даних. 
 
 
 
 
____________     ______________    ____________ 
ПІБ\посада    підпис    дата 
 
Додатки: 
 
 
 

 
 
 
 



Начальнику Головного управління 
Держгеокадастру  у Київській області 
   

                                                                  __________________________________ 
__________________________________ 
 (П.І.Б. заявника та уповноваженої особи, підстава діяти  від імені 
заявника, назва юридичної особи) 
                                             

                                                                 __________________________________  
                                       (громадянство) 
     __________________________________ 
     __________________________________ 

(номер та серія паспорту, відомості про суб’єкта що його видав, 
дата його видачі)  

     __________________________________ 
              (ідентифікаційний номер фізичної особи, код ЄДР юридичної особи) 
                              __________________________________ 
                                     __________________________________ 

(фактичне місце проживання та зареєстроване місце проживання 
особи, місцезнаходження юридичної особи)  
__________________________________  
(контактні номери телефонів)  
 
 
 

Клопотання 
  
 Відповідно до статі 123 Земельного кодексу України прошу затвердити 
документацію із землеустрою та передати _____________________________________  
                               (ПІБ\назва юридичної особи) 
в оренду \ постійне користування на_________________________рік (років) земельну  
     в разі оренди зазначити термін 
ділянку з кадастровим номером______________________________________________, 
      (кадастровий номер) 
площею_________________________га, для ___________________________________,  
 (площа 0,0000 га)                                  (цільове призначення земельної ділянки відповідно до КВЦПЗ) 
 
яка розташована ___________________________________________________________  
      (місцерозташування) 
 
______________________________________________________________________________________________________. 
 
 
Я ознайомлений з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та 
добровільно даю дозвіл на обробку та використання своїх персональних даних. 
 
 
 
____________       ______________     ____________ 
ПІБ\посада    підпис    дата 
 
Додатки: 


