
                         АП-08-3 

 

                                                                              Виконавчий комітет  

Черкаської міської ради  
                                                                        

        

       Департамент архітектури та 

      містобудування Черкаської міської ради 
 

    _________________________________  
               (прізвище, ім’я та по-батькові  власника домоволодіння)  

   _________________________________  
                                         (адреса реєстрації) 

    _________________________________ 
                                (номер контактного телефону) 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

                                 на видачу будівельного паспорта 

                           (внесення змін до будівельного паспорта) 

 

 

Згідно зі ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови 

земельної ділянки  загальною площею ______га,  посвідченої ________________, 
_________________________________________________________________________________ 
(документ, що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою, договір суперфіцію) 

 

яка розташована____________________________________________________ 
                                          (місцезнаходження земельної ділянки) 

для ___________________________________________________________________________________ 

 

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. 
 

 

 

                      

«______» ____________ 20____р.      ______________________         ______________________  

           (підпис)                  (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС 

документів, що додаються до заяви 

 
(прізвище ініціали/назва заявника) 

 

№ ____________         від «____»_______________ 20__р. 

 
№ 

п/п 
Назва документу Назва та місце знаходження 

служби відповідальної за 

видачу документа  

Кількість 

аркушів  

1 Заява   

2 Копія паспорту громадянина України (1, 2 

сторінки, місце проживання) та копія довідки 

про присвоєння ідентифікаційного номера (в 

2-х примірниках). 

  

3 Засвідчена в установленому порядку копія 

документа, що засвідчує право 

власності/користування земельною ділянкою, 

або договір суперфіцію (в 2-х примірниках) 

 

 

 

4 Копії правоустановчих документів на 

існуючий об’єкт нерухомого майна та витягу 

про державну реєстрацію права власності на 

нерухоме майно (в 2-х примірниках). 

  

5 Копія технічного паспорту на існуючий 

об’єкт нерухомого майна (в 2-х примірниках) 

  

6 Засвідчена в установленому порядку згода 

співвласників земельної ділянки (житлового 

будинку) на забудову (в 2-х примірниках).  

  

7 Ескізні наміри забудови (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 планується до 

застосування, тощо) (в 2-х примірниках) 

  

8 Проект будівництва (за наявності).   

 

 

Документи прийняв (ла) ____________________________________________________________ 

                                                     (підпис, ПІБ особи, що прийняла заяву) 

 

 

Опис отримав (ла) _________________________________________________________________ 

                                                     (дата, підпис , ПІБ заявника або уповноваженої особи) 

 

 

 Результати послуги отримав(ла) ____________________________________________________ 

                                                              ( підпис,  ПІБ заявника або уповноваженої особи) 
 

 

 
 

Видача документів проводиться  тільки при наявності копії даного опису 
м. Черкаси, вул. Благовісна, 170  тел. 33-07-00, 33-06-85 

 

 


