
                                                                                                                Додаток 
  

1.Перелік документів, необхідних для надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1.Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
3.Графічні матеріали (викопіювання з чергового плану міста 1:2000, план земельної ділянки 
1:500 з описом меж, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки).
4.Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної
ділянки) .
5. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд).
6. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою, попереднім
землекористувачем (у разі наявності).
7.Документ, що засвідчує про утримання багатоквартирного житлового будинку (у разі
звернення ОСББ).
8.Обгрунтування потреби площі.
9. Посвідчення (у разі звернення учасника АТО).
10. Довідка про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) (у разі передачі 
земельної ділянки безоплатно у власність громадян).

2. Перелік документів, необхідних для затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки

1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1.Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
2. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
4. Документ, що засвідчує сплату відновної вартості зелених насаджень, розташованих
на земельній ділянці (у разі їх наявності).
5. Довідка про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації 
за певним видом її цільового призначення (використання) (у разі передачі земельної ділянки 
безоплатно у власність громадян).

3. Перелік документів, необхідних для надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки

1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина – паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1.Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних 
осібпідприємців та громадських формувань.
3. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності)



4. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці.
5. Лист Тернопільського ГУ ДПС у Тернопільській області про відсутність заборгованості по 
сплаті податку чи орендної плати за земельну ділянку станом на час подання документів у 
ЦНАП.
6.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

4. Перелік документів, необхідних для затвердження технічної документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)
1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1.Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань.
3.Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості).
4.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
5. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);
6. Документ, що засвідчує сплату відновної вартості зелених насаджень, розташованих на 
земельній ділянці (у разі їх наявності).

5. Перелік документів, необхідних для надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)

1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1.Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
3.Оновлені графічні матеріали (викопіювання з чергового плану міста 1:2000, план земельної 
ділянки 1:500 з описом меж, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної 
ділянки).
4. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної
ділянки) .
5. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);
6. Документ, що засвідчує право користування земельною ділянкою (у разі наявності).
7. Лист Тернопільського ГУ ДПС у Тернопільській області про відсутність заборгованості по 
сплаті податку чи орендної плати за земельну ділянку станом на час подання документів у 
ЦНАП.



6. Перелік документів, необхідних для затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» та передача безоплатно у власність земельних ділянок для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, ведення особистого селянського 

господарства 
1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
3.Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості).
4. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);
5.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
6.Документ, що засвідчує сплату відновної вартості зелених насаджень, розташованих на 
земельній ділянці (у разі їх наявності).
7.Довідка про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації 
за певним видом її цільового призначення (використання) (у разі передачі земельної ділянки 
безоплатно у власність громадян).

7. Перелік документів, необхідних для поновлення договору оренди земельної ділянки
1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1. Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
3. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);
4.Оновлені графічні матеріали (викопіювання з чергового плану міста 1:2000, план земельної 
ділянки 1:500 з описом меж, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної 
ділянки).
5.Лист Тернопільського ГУ ДПС у Тернопільській області про відсутність заборгованості по 
сплаті податку чи орендної плати за земельну ділянку станом на час подання документів у 
ЦНАП.
6.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
7. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

8. Перелік документів, необхідних для надання дозволу на зміну цільового призначення 
земельної ділянки

1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1. Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
3. Витяг з містобудівної документації із зазначенням функціональної зони території.
4. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);
5. Документ, що засвідчує право користування земельною ділянкою.
6. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.



9. Перелік документів, необхідних для передачі земельної ділянки в суборенду
1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорта (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1.Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних 
осібпідприємців та громадських формувань.
3. Документ, що засвідчує право користування земельною ділянкою.
4. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);
5. Лист Тернопільського ГУ ДПС у Тернопільській області про відсутність заборгованості по 
сплаті податку чи орендної плати за земельну ділянку станом на час подання документів у 
ЦНАП.
6.Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально на передачу земельної ділянки  в 
суборенду.
7. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

10. Перелік документів, необхідних для укладання договору оренди землі (додаткової 
угоди)

1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2. План-схему з/д в масштабі 1:2000.
3.Кадастровий план з/д з кадастровим номером.
4. План з/д в масштабі 1:500.
5.Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання.
6.Акт прийому-передачі земельної ділянки в оренду.
7.Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
8.Рішення про надання земельної ділянки в оренду
9. Землевпорядна документація (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
та/або технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (у разі її розроблення).
9. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
10. Лист Тернопільського ГУ ДПС у Тернопільській області про відсутність заборгованості 
орендної плати за земельну ділянку станом на час подання документів у ЦНАП.
11. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд).

11. Перелік документів, необхідних для надання дозволу на укладання договору 
земельного сервітуту

1.Заява, встановленого зразка.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1.Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних 
осібпідприємців та громадських формувань.
3. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки,на яку поширюється право суборенди, сервітуту, що розробляється без одержання 



дозволу на її розроблення (у разі встановлення земельного сервітуту щодо сформованої 
земельної ділянки).
4. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд).
5.Письмове погодження землекористувача (у разі встановлення земельного сервітуту щодо 
сформованої земельної ділянки, яка перебуває у користуванні, за договором органом місцевого 
самоврядування, що здійснює розпорядження земельною ділянкою комунальної власності), 
справжність підпису на якому засвідчується нотаріально .
6. Проект договору про встановлення земельного сервітуту (у разі встановлення земельного 
сервітуту щодо сформованої земельної ділянки).

12. Вилучення та надання земельної ділянки
1.Заява, встановленої форми, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорта (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1. Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
3.Оновлені графічні матеріали (викопіювання з чергового плану міста 1:2000, план земельної 
ділянки 1:500 з описом меж, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної 
ділянки).
4. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
5.Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд) 
6.Технічний паспорт (у разі наявності об’єкту нерухомого майна на земельній ділянці).
7.Лист Тернопільського ГУ ДПС у Тернопільській області про відсутність заборгованості по 
сплаті податку чи орендної плати за земельну ділянку станом на час подання документів у 
ЦНАП.
8. Нотаріально засвідчена письмова згода землекористувача (у разі вилучення земельної
ділянки).
9. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

13. Передача безоплатно у власність земельної ділянки
1.Заява, встановленої форми, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорта (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
3. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд).
4.Технічний паспорт (у разі наявності об’єкту нерухомого майна на земельній ділянці).
5.Оновлені графічні матеріали (викопіювання з чергового плану міста 1:2000, план земельної 
ділянки 1:500 з описом меж, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної 
ділянки).
6.Лист Тернопільського ГУ ДПС у Тернопільській області про відсутність заборгованості по 
сплаті податку чи орендної плати за земельну ділянку станом на час подання документів у 
ЦНАП.
7. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної
ділянки) .
8.Акт прийому-передачі об’єкту нерухомого майна (у разі звернення ОССБ).
9. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.



14. Перелік документів, необхідних для надання дозволу на поділ та об’єднання  
земельної ділянки

1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1. Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
3. Документ, що засвідчує право користування земельною ділянкою.
4. Оновлені графічні матеріали (викопіювання з чергового плану міста 1:2000, кадастрові 
плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної 
ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку).
5. Лист Тернопільського ГУ ДПС у Тернопільській області про відсутність заборгованості по 
сплаті податку чи орендної плати за земельну ділянку станом на час подання документів у 
ЦНАП.
6.Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (на поділ чи об’єднання).
7. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд).
8.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

15. Перелік документів, необхідних для затверження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу  та об’єднання земельної ділянки

1.Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
2.Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця
проживання), або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.1.Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
3. Технічна документація із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки 
4. Документ, що засвідчує право користування земельною ділянкою.
5. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (на поділ чи об’єднання).
6. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), 
розташоване на земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд).
7. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну(і) ділянку(и).
 

  Міський голова                    Сергій НАДАЛ


