Додаток до інформаційної картки
Міському голові
Володимиру МОСКАЛЕНКУ
________________________________________________
(повне найменування юридичної особи,

________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/

________________________________________________
місце реєстрації (проживання) фізичної особи)
________________________________________________
(телефон)

ЗАЯВА
Прошу надати дозвіл на підготовку вихідних даних на проектування ______________
________________________________________________________________________________
(назва, місцезнаходження і коротка характеристика об’єкта)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Документи, що додаються до заяви:

□

Копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою з
кадастровим номером.

□
□
□
□
□
□

Фотофіксація місця розміщення запланованого об’єкта (з оточенням).
Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500.
Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000.
Викопіювання із генерального плану міста М 1:5000.
Акт вибору земельної ділянки на можливість забудови проектуємого об’єкта.
Ескізні перед проектні розроблення, попередньо погоджені головним архітектором

міста.

□

Копія документа, що посвідчує право власності (користування) на нерухоме майно (у
разі реконструкції).

□

Копія технічного паспорту на будинок, квартиру або нежитлове приміщення (у разі
реконструкції).

□

Згода власника будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та
сусідів суміжних квартир на реконструкцію об’єкту (для проведення реконструкції квартири
у житловому будинку).

□

Детальний план території (в разі забудови вільної земельної ділянки, або
реконструкції існуючих об’єктів із збільшенням геометричних розмірів).
Вiдомостi про заявника, у тому числi:

для юридичних осіб:

□
□

документ, що посвідчує повноваження представника юридичної особи (довіреність);

копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань;
для фізичних осіб:

□
□

копія паспорта громадянина України;
копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для фiзичних осіб-підприємців:

□

копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань.
Я, громадянин (громадянка) _______________________________________________________
ознайомлений (ознайомлена) з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та
добровільно даю згоду на обробку своїх персональних даних.

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(підпис)

(______________________________)
(прізвище, ініціали)

Заповнюється адміністратором:
"____" ____________ 20__ р.

Реєстраційний номер ___________________

(дата надходження заяви)

________________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали та прізвище адміністратора)

