
                                                                                                    Міському голові Саволюку В.В. 
_____________________________________________ 

(найменування фізичної 

_____________________________________________ 

або юридичної особи) 
_____________________________________________ 

(адреса проживання /  

_____________________________________________ 
місце розташування заявника) 

тел._________________________________________ 
 

 

Лист-повідомлення 

Прошу передати в оренду земельну ділянку площею _________га, 

розташовану___________________________________________________________________ 
(зазначається місце розташування земельної ділянки) 

_______________________________________________________________________________________ 
кадастровий номер____________________________________________________ 

призначену для_______________________________________________________  
(зазначається цільове призначення земельної ділянки) 

строком на________ років, із встановленням орендної плати в розмірі ________ % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 
 Шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» надаю згоду на обробку,  використання, зберігання та поширення моїх персональних даних з 

первинних джерел з метою реалізації прав в галузі земельних відносин. 
 

«_____» _________2022 р. ________________________________________            _______________ 
                         (дата)                                                                  (ПІБ)                                                                                             (підпис)           

 

До заяви додаються документи згідно опису. 

 Лист-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк. (Орендар 

зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі 

у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку 

дії договору оренди землі) 

 Для юридичної особи - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань,* а для фізичної особи - копія документа, що посвідчує 

особу (паспорт) та копія картки платника податків. 

 Договір оренди землі з невід’ємними частинами та додатковими угодами (при наявності) 

строк дії якого поновлюється. 

 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку**. 

 Витяг або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права *** 

 Довідка про відсутність заборгованості по орендній платі за землю (з ДПІ) (оригінал); 

 Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; 

 Правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі 

та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці 

будівель, споруд); 

 Проект договору. 

 

Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково: 

 Довіреність (оригінал та нотаріально посвідчена копія); 

 Копія документа, що посвідчує особу (паспорт).     
      
 «_____» _________2022р. ________________________________________            _______________ 
                            (дата)                                                                            (ПІБ)                                                                             (підпис)           

   

   «_____»__________2022  

вх.№08-23/___________                   

                                                      


