
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 
про участь у земельних торгах для фізичних осіб (громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства) 

 
 

Претендент на участь у земельних торгах __________________________________________ 
                                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи) 

 

Громадянство (підданство іншої держави): ___________________________________________ 
 

Паспортні дані: 

______________________, серія _____, № _____________, виданий "___" ________ ____ року 
             (назва документа) 

________________________________________________________________________________ 

(найменування органу, яким видано документ) 
 

Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків/реєстраційний номер облікової 

картки платника податків *: _______________________________________________________. 
 

Місце проживання: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири) 

 

Представник претендента на участь у земельних торгах (за наявності) 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи) 

 

Паспортні дані:  

_____________________, серія ____, № ________, виданий "___" ____________ _______ року 
          (назва документа) 

_______________________________________________________________________________ 
(найменування органу, яким видано документ) 

 

Телефон уповноваженого представника: ____________________________________________ 

 

Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових 

платежів/реєстраційний номер облікової картки платника податків:* 

_______________________________________________________________________________, 

 

який діє на підставі ______________________ від "___" ______________ року № __________  
                                              (назва, дата та номер документа на вчинення дій під час земельних торгів)  
 

 

 

 

Реєстраційний № ___________ 

 

"___" ____________ 20__ року 
   (дата реєстрації заяви) 

Виконавець земельних торгів _________________ 

____________________________________________ 
(повне найменування юридичної особи)  



__________ 

*Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті). 

 

Ознайомившись з текстом оголошення про продаж земельної ділянки (права оренди на 

земельну ділянку, права користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцій), права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб (емфітевзис)) (необхідне підкреслити) 
  

площею ________ га, розташованої _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(кадастровий номер :::), за цільовим призначенням 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,  
 

з пріоритетними та допустимими видами використання (для містобудівних потреб) 

_______________________________________________________________________________, 
 

розміщеного ____________________________________________________________________ 
(найменування джерела) 

 

______________________________________________________________________________________________, 

я, _______________________________________________________________________, бажаю 
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи) 

 

взяти участь у земельних торгах та зобов’язуюсь у разі визнання переможцем земельних 

торгів після підписання протоколу торгів укласти договір купівлі-продажу, оренди, 

суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки (необхідне підкреслити).  

 

Згоден з умовами повернення реєстраційних та гарантійних внесків. 
 

З порядком проведення земельних торгів та зі справою щодо лота, виставленого на земельні 

торги, ознайомлений. 
 

Даю згоду на обробку даних про себе, зазначених у цій заяві. 

 
Додаткові відомості (за бажанням): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

До заяви додаються копії документів, передбачених частиною сьомою статті 137 

Земельного кодексу України:  
 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________ 
(підпис претендента на участь у земельних торгах 
або його представника)  
 

"___" ____________ 20__ року 
     (дата заповнення заяви)  

 

 


