
                                                                                                               

 

 В-АП-08-1 
 

                               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) 

   ЗАЯВА 

на видачу (внесення змін до) 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 

______________________________________________________________________ 
                 (документ, що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою)  

для ___________________________________________________________________  
                                           (наміри забудови) 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

яка розташована_______________________________________________________ 
                                                                       (місцезнаходження земельної ділянки) 

Коротка характеристика об’єкта будівництва:  

1) висота - __________________________ м,  

2) площа забудови - _________________ кв.м,  

3) загальна площа - _________________  кв.м; 

4) будівельний об’єм - _______________ куб.м 

_____________________________________________________________________ 

 

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 та ініціали) 

 

 



 

 

 
 

 

ОПИС 

додатків до заяви 

 

                  ______________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали / назва заявника) 

 

№________________ від                                                                    «____»_________________20___ р. 

 

 

 

 
№ 

п/п 
Назва документу 

Назва та місцезнаходження служби, 

відповідальної за видачу документу 

Кількість 

аркушів 

1 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. 

 

 

 

Управління державної реєстрації 

суб’єктів господарювання  (вул. 

Благовісна, 170 центр надання 

адміністративних послуг,8.00-18.00) 

 

2  Копія документа, що посвідчує право 

власності чи користування земельною 

ділянкою, або копія договору суперфіцію 

  

3 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);  

  

4. Викопіювання з топографо-геодезичного плану  М 

1:2000 (за наявності). 

вул. Благовісна, 170 центр надання 

адміністративних послуг,8.00-18.00 

 

5. Витяг із Державного земельного кадастру) вул. Благовісна, 170 центр надання 

адміністративних послуг,8.00-18.00 

 

6. Протокол архітектурно-містобудівної ради (за 

наявності) 

Департамент архітектури та 

містобудування, вул. Байди 

Вишневецького, 36, 8.00-17.15 

 

 

 

 

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 

 

 


