
 

 

 

 

 

 

 

Департамент захисту довкілля та 

природокористування Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

Клопотання (заявка) 
 

______________________________________________________________ 
(повна назва природокористувача, який планує використання природних ресурсів) 

просить надати дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах 

території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а саме: на 

використання природних (рослинних і тваринних) ресурсів у _______________ 

цілях на території ___________________________________,  
(повна назва природокористувача, який планує використання природних ресурсів) 

у межах ліміту від _________ №_______________, затвердженого Міністерством 

енергетики та захисту довкілля України, у наступних обсягах:  

 

№ 

з/п 

Назва природного ресурсу/вид 

використання 
Місце використання 

Обсяг використання 

одиниця 

виміру 
ліміт 

     

     

     

     

     

  

Використання природних ресурсів (флори та фауни) здійснюється з метою 

_____________________________. 

Обґрунтовуючи матеріали додаються. 
 

 

 

Керівник  _________________________         
м.п.   (ім’я і прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Департамент захисту довкілля та 

природокористування Харківської обласної 

державної адміністрації 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу розглянути питання щодо надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 
 

_______________________ТОВ «Ромашка»_________________________________________ 
 (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/, ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця) 

 

_________________________м. Харків вул. Кільцева, 11______________________________ 
 (місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)  

 

_________  ___ _ _ _ _ _______________11.11_________________________________________  
 (вид діяльності згідно з КВЕД) 

 

__________________________12345678_______________________________________________ 
 (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов'язкових 

платежів) 

___________________Іванов Іван Іванович__________________________________________ 
 (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи) 

 

__________________________ м. Харків вул. Кільцева, 11_____________________________ 
 (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця) 

 

____________________                                                                                            
                  (телефон)                                                                                                                                                                   

 

Відповідальність за достовірність наданих документів несе заявник. 
 

"____" ____________ 202_ р.                                                            ___________________________________ 
(підпис керівника юридичної особи фізичної особи - 

підприємця, уповноваженої особи)  
 

 

 

 

Документи, що додаються до заяви: 
 Клопотання (заявка) природокористувача, погоджене з власниками або постійними користувачами 

земельних ділянок та заінтересованими органами; 
 Обґрунтування потреби в цих ресурсах; 

 Копія затвердженого Міністерством енергетики та захисту довкілля України ліміту використання 

природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення, завірена належним чином; 
 Карта-схема території чи об’єкта природно-заповідного фонду (1:20 000), де планується здійснювати 

використання природних ресурсів, із зазначенням площ, обсягів використання та переліку 

власників або постійних користувачів земельних ділянок (назва, адреса, ПІБ керівника, телефон,  
е-mail). 

Заповнюється адміністратором 
 

«____» ______________ 202_ р.  реєстраційний номер_________________________ 
(дата надходження заяви ) 

 

_________________________  ___________________________________________ 

              ( підпис )     (ініціали та прізвище адміністратора)  
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