
Приватна власність     Харківському міському голові 

                
  

       ____Іванов Іван_________________ 
                  (прізвище, ім’я та по батькові заявника) 
        

___Іванович____________________         

 _______________________________          

 Місце проживання:__61001_______, 
           (індекс)   

_м.Харків вул. Кільцева 11 

_______________________________           

________________________________         

________________________________ 
              (телефон) 

  ЗАЯВА. 

Прошу    передати     мені     безкоштовно    у    приватну     власність 

земельну   ділянку    площею    ___0,1000_________   га   
 

для ___обслуговування житлового будинку,___________________________ 
(вид використання земельної ділянки) 

______господарських будівель і споруд________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Земельна ділянка розташована: м.Харків, район   Київський                              , 
 

__вул. Кільцева, 11_________________________________________________ 
(адреса земельної ділянки) 

 « ____ » __________ 20__ р.   ______Іванов__________________ 
               (підпис заявника) 

 
Право приватизації по вищезазначеному цільовому призначенню мною  

не використане   ___Іванов______________________ 
         (підпис заявника) 
 

 
Перелік документів, які додаються до заяви: 

 
 

№ 
п/п 

 

Назва документу 
 

Кількість 
аркушів 

1 Технічна документація із землеустрою (4-й примірник),  
або Проект землеустрою (4-й примірник) з погодженнями (в оригіналах)  

 

2 Витяг (нотаріально посвідчена фотокопія) з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку 

 

3 Довідка з Державного земельного кадастру про відсутність або наявність у 
Державному земельному кадастрі відомостей про отримання у власність земельної 
ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового 
призначення (використання) (при передачі ділянки у власність) 

 

4 Акт обстеження земельної ділянки  

5 Нотаріальная довіреність (ксерокопія)  

6 При наданні земельної ділянки в оренду : 
Витяг (оригінал) із технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки. 

 

7 Довідка (оригінал) про розрахунок орендної плати  

 
ЦНАП____________________________ 
   (адміністратор) 
 

№  _______________________________ 
 

від __________________________ 



Приватна власність (за довіреність)  Харківському міському голові 

                
  

       ____Іванов Іван_________________ 
                  (прізвище, ім’я та по батькові заявника) 
        

___Іванович____________________         

 _______________________________          

 Місце проживання:__61001_______, 
           (індекс)   

_м.Харків вул. Кільцева 11 

_______________________________ 

_____________________________ 
________________________________ 

              (телефон) 

  ЗАЯВА. 

Прошу    передати     мені     безкоштовно    у    приватну     власність  

земельну   ділянку    площею    ___0,1000_________   га   
 

для ___обслуговування житлового будинку,___________________________ 
(вид використання земельної ділянки) 

______господарських будівель і споруд________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Земельна ділянка розташована: м.Харків, район   Київський                              , 
 

__вул. Кільцева, 11_________________________________________________ 
(адреса земельної ділянки) 

 « ____ » __________ 20__ р.   _Сидоров (за довіреність  

від 01.01.2021 №21 Сидоров П.І.)_ 
               (підпис заявника) 

 
Право приватизації по вищезазначеному цільовому призначенню мною  

не використане   __Сидоров_______________________ 
         (підпис заявника) 
 

 
Перелік документів, які додаються до заяви: 

 
 

№ 
п/п 

 

Назва документу 
 

Кількість 
аркушів 

1 Технічна документація із землеустрою (4-й примірник),  
або Проект землеустрою (4-й примірник) з погодженнями (в оригіналах)  

 

2 Витяг (нотаріально посвідчена фотокопія) з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку 

 

3 Довідка з Державного земельного кадастру про відсутність або наявність у 
Державному земельному кадастрі відомостей про отримання у власність земельної 
ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового 
призначення (використання) (при передачі ділянки у власність) 

 

4 Акт обстеження земельної ділянки  

5 Нотаріальная довіреність (ксерокопія)  

6 При наданні земельної ділянки в оренду : 
Витяг (оригінал) із технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки. 

 

7 Довідка (оригінал) про розрахунок орендної плати  

 
ЦНАП____________________________ 
   (адміністратор) 
 

№  _______________________________ 
 

від __________________________ 



Спільна власність     Харківському міському голові 
       
          

     __Іванов  Іван Іванович___________ 
            (прізвище, ім’я та по батькові заявників) 
 

      __Петров  Петро Петрович____________           

 ____________________________________ 
        

Місце проживання:    61001________                    
           (індекс) 
 

 __м.Харків_вул.Смирнова,1_________________
____ 
         (телефон) 
   

  ЗАЯВА. 

Просимо   передати   нам   безкоштовно  у   спільну  сумісну   власність  

земельну   ділянку    площею    ____0,1000_____________   га   
 

для ___обслуговування житлового будинку,___________________________ 
(вид використання земельної ділянки) 

______господарських будівель і споруд________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Земельна ділянка розташована: м.Харків, район   Київський                              , 
 

__вул. Кільцева, 11_________________________________________________ 
(адреса земельної ділянки) 

 « ____ » __________ 20__ р.   ______Іванов_________ 

______Петров_________ 
               (підпис заявника) 

 
Право приватизації по вищезазначеному цільовому призначенню нами  

не використане   Іванов,        Петров_________________________ 
         (підписи заявників) 
 

 

Перелік документів, які додаються до заяви: 
 

 

№ 
п/п 

 

Назва документу 
 

Кількість 
аркушів 

1 Технічна документація із землеустрою (4-й примірник),  
або Проект землеустрою (4-й примірник) з погодженнями (в оригіналах)  

 

2 Витяг (нотаріально посвідчена фотокопія) з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку 

 

3 Довідка з Державного земельного кадастру про відсутність або наявність у 
Державному земельному кадастрі відомостей про отримання у власність земельної 
ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового 
призначення (використання) (при передачі ділянки у власність) 

 

4 Акт обстеження земельної ділянки  

5 Нотаріальная довіреність (ксерокопія)  

6 При наданні земельної ділянки в оренду : 
Витяг (оригінал) із технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки. 

 

7 Довідка (оригінал) про розрахунок орендної плати  

 
ЦНАП____________________________ 
   (адміністратор) 
 

№  _______________________________ 
 

від __________________________ 



Оренда      Харківському міському голові 
       
          

     ____Іванов Іван_________________ 
                  (прізвище, ім’я та по батькові заявника) 
        

___Іванович____________________         

 _______________________________          

 Місце проживання:__61001_______, 
           (індекс)   

_м.Харків вул. Кільцева 11    
_________________________________________  

         
              (телефон) 

   

 

  ЗАЯВА. 

Прошу (просимо)  надати мені (нам)  в оренду строком на __50__ років 

земельну   ділянку  площею ___0,0400________  га 

 

для __обслуговування житлового будинку,____________________________ 
 (вид використання земельної ділянки) 

______господарських будівель і споруд________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Земельна ділянка розташована: м.Харків, район   Немишлянський                    , 
 

 

__вул. Миргородська, 1_____________________________________________ 
(адреса земельної ділянки) 

 

« ____ » __________ 20 _ р.   __________Іванов_________________ 
               підпис  заявника (заявників) 
 

 

Перелік документів, які додаються до заяви: 
 

№ 
п/п 

 

Назва документу 
 

Кількість 
аркушів 

1 Технічна документація із землеустрою (4-й примірник),  
або Проект землеустрою (4-й примірник) з погодженнями (в оригіналах)  

 

2 Витяг (нотаріально посвідчена фотокопія) з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку 

 

3 
 

Витяг (оригінал) із технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки 

 

4 Довідка (оригінал) про розрахунок орендної плати   
5 Акт обстеження земельної ділянки  
6 Нотаріальная довіреність (ксерокопія)  

 
 
ЦНАП_______________________ 
             (адміністратор) 
 

№  __________________________ 
 

від __________________________ 


