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Виконавчий комітет 
Черкаської міської ради

Департамент архітектури та 
містобудування Черкаської міської ради

(повне найменування заявника: назва організації 
(підприємства) або прізвище, ім'я та по батькові)

(адреса для листування)

(номери контактних телефонів)

ЗА Я В А
на видану містобудівних умов і обмежень

Відповідно до Закону України (ст. 26, 29, 40) «Про регулювання 
містобудівної діяльності» прошу надати містобудівні умови і обмеження 
забудови земельної ділянки загальною площею _______ га, посвідчену

(докум ент, що посвідчує право власності/користування земельною  ділянкою )

для________________________________________________________________________

яка розташована________________ ___________________________________________
(м ісцезнаходж ення зем ельної ділянки)

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) (прізвищ е та ініціали)



опис
додатків до заяви

№ від
(прізвище, ініціали / назва заявника)

« » 20

№

п/
п

Н а зв а  д о к у м ен т у

Для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
- копія установчих документів
- Для громадян:
- копії паспорта громадянина (1, 2 стор,, місце 
проживання) та довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номера.

Н азв а та м іс ц езн а х о д ж е н н я  сл уж би , 
в ід п о в ід а л ь н о ї за в и д а ч у  д о к у м ен ту

К іл ь к ість
ар к уш ів

Управління державної реєстрації 
суб”єктів господарювання (вул. 
Благовісна, 170 центр надання 
адміністративних послуг,8.00-18.00)

Копія документа, що посвідчує право 
власності чи користування земельною ділянкою, 
або копія договору суперфіцію

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 містобудівного розрахунку з техніко- 
економічними показниками в складі ескізу 
наміру забудови із зазначенням запланованого 
об’єкту будівництва, гранично допустимою 
висотністю будинків, будівель та споруд у 
метрах; максимально допустимим відсотком 
забудови земельної ділянки; максимально 
допустимою щільністю населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону); мінімально 
допустимими відстанями від об’єкта, що 
проектується, до червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд, меж земельної ділянки, благоустрій та 
озеленення території і фасади з описом 
опорядження, виконаний ліцензованою 
проектною організацією, еібо спеціалістом, який 
має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 

:2000 (за наявності).
вул. Благовісна, 170 центр надання 
адміністративних послуг,8.00-18.00

Витяг із Державного земельного кадастру) вул. Благовісна, 170 центр надання 
адміністративних послуг,8.00-18.00

Документи прийняв (ла)
(підпис, ПІБ особи, що прийняла заяву)

Опис отримав (ла)
(дата, підпис , ПІБ заявника або уповноваженої особи)

Результати послуги отримав(ла)_________ ___________________________________
(дата, підпис, ПІБ або уповноваженої особи ) 

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


