
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

(назва адміністративної послуги) 

                    БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22 

2. Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

 

Понеділок – Четвер     з 09
00   

до 18
00

 

П’ятниця                       з 09
00  

до 17
00 

Перерва                  з 13
00  

до  14
00

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-

сайту суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел. (03263)4-32-35 

e-mail:bibrka.rada@gmail.com 

http://www.bibrka-rada.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Конституція України; 

- Земельний кодекс України; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; 

- Закон України „Про оренду землі ” (ст.23.30); 

- Закон України «Про Державний земельний 

кадастр»; 

- ст. 181, 188 Господарського кодексу України; 

- ст. 641 Цивільного кодексу України. 

5. Акти Кабінету Міністрів України - Постанова КМУ від 17.10. 2012 №1051 «Про 

затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру»; 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого 

самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Набуття права на землю громадянами та  

юридичними  особами. 

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

Необхідні документи: 

1. Заява або клопотання (для юридичної 

особи)    на ім’я міського голови. 



вимоги до них 2. Копія Договору оренди землі з невід’ємними 

частинами. 

3. Копії  Додаткових угод до договору оренди 

землі (у разі наявності таких). 

4.    Копія Витягу з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку. 

5. Копія Витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права (права користування земельною 

ділянкою). 

6. Проект додаткової угоди про внесення змін 

до договору оренди землі, оформлений згідно 

чинного законодавства. 

7. Копія документації із землеустрою (проект 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки або технічна документація із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)). 

8. Копія витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

(у разі здійснення будівництва – копія витягу 

про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки на період будівництва). 

9. Копія дозвільних документів на 

виконання будівельних робіт у разі здійснення 

будівництва. 

10. Копії документів, що посвідчують право 

власності на нерухоме майно (у разі наявності 

на земельній ділянці об’єкту нерухомого 

майна). 

11. Копія документів державної реєстрації 

речового права на нерухоме майно, що 

знаходиться на земельній ділянці (у разі 

наявності). 

12.  Копія технічного паспорту на об’єкти 

нерухомого майна, що знаходиться на земельній 

ділянці (у разі наявності). 

13. Копія паспорта громадянина України (стор. 

1, 2 та місце реєстрації) - для фізичної особи. 

14. Копія податкового номера (крім фізичних 

осіб, які через свої релігійні або інші 

переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку (ідентифікаційного номера) та 

мають відповідну відмітку в паспорті 

громадянина України) – для фізичної особи. 

15.  Копія довіреності, засвідчена нотаріально, 

або доручення – для уповноваженої особи. 

Копії Статуту, довідки управління статистики 

та витягу або виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців – для юридичної особи. 

Копія довіреності, засвідчена нотаріально (для 



уповноваженої особи). 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Документи подаються суб’єктом звернення 

особисто або уповноваженою ними особою до 

відділу роботи із зверненнями громадян             

м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22 

11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно. 

12. Строк надання адміністративної 

послуги 

Рішення Бібрської сесії – до 30 календарних 

днів або до часу скликання наступної сесії 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

 Підставою відмови у наданні такого дозволу 

може бути лише невідповідність місця  

розташування земельної  ділянки  вимогам 

законів,  прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, а також  

генеральних  планів населених пунктів, іншої 

містобудівної документації, схем землеустрою і 

техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, 

проектів землеустрою щодо  впорядкування 

території населених пунктів, затверджених у 

встановленому законом порядку. 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення Бібрської сесії міської ради про 

внесення змін до договору оренди землі  

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Отримання суб’єктом звернення особисто або 

уповноваженою ним особою. 

16. Примітка   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


