
Додаток до інформаційної картки 

 

                                                                Начальнику відділу архітектури та містобудування                                                           

                                                                виконавчого комітету Коростенської міської ради -                    

                                                                головному архітектору       

                                                                Сергію ТУМАШУ  

                                                              

                                                                ________________________________________________ 
                                                                                                     (повне найменування юридичної особи,  

                                                                ________________________________________________ 
                                                                                                 прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
                                                                 Код ЄДРПОУ/РНОКПП: __________________________ 

                                                                 Адреса реєстрації:________________________________ 

                                                                 _______________________________________________ 

                                                                 Паспорт: серія ________ № _______________________ 

                                                                  _______________________________________________ 

                                                                  _______________________________________________ 
                          (ким виданий, дата видачі) 

                                                                  Адреса реєстрації: _______________________________ 

                                                                  _______________________________________________ 

                                                                  _______________________________________________ 

                                                                  тел. ___________________________________________ 

 

ЗАЯВА 

на видачу містобудівних умов та обмежень 

 

Прошу надати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 

будівництва _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________ на земельній ділянці площею __________ га,  

з кадастровим номером земельної ділянки ___________________________________________  

за адресою: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Документи, що додаються до заяви:    

□ Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, 

або копія договору суперфіцію (з кадастровим номером).  

□ Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (на момент 

подачі документів). 

□ Копія документа, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна, 

розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому 

законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації). 

□ Копія технічного паспорту на будинок, квартиру або нежитлове приміщення (за 

наявності забудови). 

□ Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000 (з нанесенням контура 

посадки будівлі згідно затвердженого детального плану території). 

□ Інвестиційні наміри замовника, які складаються у довільній формі з доступною та 

стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва (місце розташування 



будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та 

розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд; фасади та плани поверхів об’єктів 

із зазначенням габаритних розмірів; перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі 

автономного, що плануються до застосування, тощо). 

Вiдомостi про заявника, у тому числi:  

для юридичних осіб та фiзичних осіб-підприємців:  

□ копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

для фізичних осіб: 

□ засвідчена підписом особи копія паспорта (сторінки з фото і наступні після них та з 

адресою місця реєстрації); 

□ засвідчена підписом особи копія довідки про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків. 

□ Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує повноваження 

представника суб’єкта звернення (в випадку подачі заяви та документів від імені суб’єкта 

звернення уповноваженим представником). 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 

уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

_______________________________                                   ____________________  
                    (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                          (підпис) 

 
____ _______________ 20___ року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнюється адміністратором: 
 

"____" ____________ 20__ р.                              Реєстраційний номер ___________________ 
      (дата надходження заяви) 

________________________                               ______________________________________ 
                 (підпис)                                                                            (ініціали та прізвище адміністратора)  

 


