
Приклад клопотання для  

надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою  

щодо відведення 
 

 

                                                       Міському голові 

Атрошенку В.А.  

                                            м. Чернігів вул. Магістратська, 7 

                                            ___________________________ 
                                                                           (П.І.Б.) 

                                            ___________________________ 
                                                                           (адреса) 

Клопотання 
 

Прошу дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність (або оренду) орієнтовною площею 
____ га за адресою м. Чернігів вул. ________________, для 
____________________________________ . 
              (цільове призначення земельної ділянки)              

Надаю згоду (або заперечую) на оприлюднення питання в проекті 
рішення сесії Чернігівської міської ради, а у разі його прийняття на 
пленарному засіданні – розголошення рішення міської ради в ЗМІ. 

На виконання Закону України "Про захист персональних даних" 
надаю  згоду на обробку  своїх  персональних  даних. 

 
 
 
 

Додатки: 

 
1. Копія документа, що посвідчує особу. 
2. Графічні матеріали, що обґрунтовують розмір земельної ділянки. 
3. Правовстановлюючий документ на нерухомість (за наявності). 
4. Схему розміщення земельної ділянки. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

        

   _________________                                                  ____________________ 

                       (дата)                                                                              (підпис)  

 

 

 

 



Приклад клопотання для  

надання дозволу на розробку  

документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж 
 

                                                  

      Міському голові  

Атрошенку В.А. 

                                            м. Чернігів вул. Магістратська, 7 

                                            ___________________________ 
                                                                           (П.І.Б.) 

                                            ___________________________ 
                                                                           (адреса) 

Клопотання 
 

Прошу дати дозвіл на розробку документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою оформлення у 
власність (або оренду) орієнтовною площею ____ га за адресою м. Чернігів 
вул. ________________, для ____________________________________ . 
              (цільове призначення земельної ділянки)              

Надаю згоду (або заперечую) на оприлюднення питання в проекті 
рішення сесії Чернігівської міської ради, а у разі його прийняття на 
пленарному засіданні – розголошення рішення міської ради в ЗМІ. 

На виконання Закону України "Про захист персональних даних" 
надаю  згоду на обробку  своїх  персональних  даних. 

 
 
 
 

Додатки: 

 
1. Копія документа, що посвідчує особу. 
2. Графічні матеріали, що обґрунтовують розмір земельної ділянки. 
3. Правовстановлюючий документ на нерухомість (за наявності). 
4. Схему розміщення земельної ділянки. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   _________________                                                  ____________________ 

                       (дата)                                                                              (підпис) 



 

Приклад клопотання щодо  

дозволу на укладення  

договору  сервітуту 
                                            

                                                       Міському голові 

Атрошенку В.А. 

                                            м. Чернігів вул. Магістратська, 7 

                                            ___________________________ 
                                                                           (П.І.Б.) 

                                            ___________________________ 
                                                                           (адреса) 

Клопотання 
 

Прошу дати дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюється право строкового платного сервітуту для укладання 
відповідного договору з Чернігівською міською радою, орієнтовною площею 
____ га за адресою м. Чернігів вул. ________________, для обслуговування 
приміщення _________________________ . 
                                        (зазначити назву об’єкту)              

Надаю згоду на оприлюднення питання в проекті рішення сесії 
Чернігівської міської ради, а у разі його прийняття на пленарному засіданні – 
розголошення рішення міської ради в ЗМІ. 

На виконання Закону України "Про захист персональних даних" 
надаю  згоду на обробку  своїх  персональних  даних. 

 
 
 
 

Додатки: 

 
1. Копія документа, що посвідчує особу (або копії правовстановлюючих  

документів юридичної особи). 
2. Копія договору оренди земельної ділянки (за наявності).  
3. Згода землекористувача на укладення договору сервітуту (у разі 

перебування земельної ділянки у користуванні). 
4. Правовстановлюючий документ на нерухомість (за наявності). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

         _________________                                                  ____________________ 

                       (дата)                                                                              (підпис)  

 

 



Приклад клопотання щодо  

дозволу на поділ /об’єднання  

земельних ділянок 

 
 

                                                       Міському голові 

Атрошенку В.А.  

                                            м. Чернігів вул. Магістратська, 7 

                                            ___________________________ 
                                                                                                                   (П.І.Б.) 

                                            ___________________________ 
                                                                                                                  (адреса) 

 
 

Клопотання 
 

Прошу дати дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу або об'єднання земельних ділянок площею ____ га  

                                (не потрібне закреслити) 
за адресою м. Чернігів вул. _____________, для ________________________ . 
                                                                                                                   (цільове призначення земельної ділянки)              

Надаю згоду на оприлюднення питання в проекті рішення сесії 
Чернігівської міської ради, а у разі його прийняття на пленарному засіданні – 
розголошення рішення міської ради в ЗМІ. 

На виконання Закону України "Про захист персональних даних" 
надаю  згоду на обробку  своїх  персональних  даних. 

 
 
 
 

Додатки: 

 
1. Копія документа, що посвідчує особу. 
2. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 
3. Копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку. 
4. Кадастрові плани земельних ділянок (при поділі земельної ділянки).   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

        

   _________________                                                  ____________________ 

                       (дата)                                                                              (підпис)  

 

 

 



 

Приклад клопотання для  

поновлення рішення  
 

                                                       Міському голові  

Атрошенку В.А. 

                                            м. Чернігів вул. Магістратська, 7 

                                            ___________________________ 
                                                                           (П.І.Б.) 

                                            ___________________________ 
                                                                           (адреса) 

Клопотання 
 

Прошу поновити дозвіл на проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки або технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
метою оформлення у власність (або оренду) орієнтовною площею ____ га за 
адресою м. Чернігів вул. ________________, для 
____________________________________ , що було надано рішенням 
Чернігівської міської ради від_____________ №________ п. _______. 
              (цільове призначення земельної ділянки)              

Надаю згоду (або заперечую) на оприлюднення питання в проекті 
рішення сесії Чернігівської міської ради, а у разі його прийняття на 
пленарному засіданні – розголошення рішення міської ради в ЗМІ. 

На виконання Закону України "Про захист персональних даних" 
надаю  згоду на обробку  своїх  персональних  даних. 

 
 
 
 

Додатки: 

 
1. Копія рішення Чернігівської міської ради  
2. Копія документа, що посвідчує особу. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

        

   _________________                                                  ____________________ 

                       (дата)                                                                              (підпис)  

 

 

 

 

 

 


