Відділ
містобудування
та
архітектури
виконавчого комітету Дружківської міської
ради
(найменування уповноваженого органу містобудування та
архітектури)

від
(П.І.Б. заявника)

Паспорт: серія
Адреса реєстрації:
Контактна інформація:

№

0

0

ЗАЯВА
на видачу будівельного паспорта
(внесення змін до будівельного паспорта)
Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної
ділянки загальною площею
га, посвідченої
6
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір
суперфіцію)

яка розташована
(місцезнаходження земельної ділянки)

До заяви додається:

• ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та
плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо) Додається;
• примірник будівельного паспорта замовника Додається;;
• засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового
будинку) на забудову.
(згідно із пунктом 2.2 розділу II Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної 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.

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____ _______________ 20___ року

_______________________________
(підпис)

Відділ
містобудування
та
архітектури
виконавчого комітету Дружківської міської
ради
(найменування уповноваженого органу містобудування та
архітектури)

від

Петрова Петра Петровича
(П.І.Б. заявника)
Паспорт: серія
ВА
№
999999
0
Адреса реєстрації:
вул. Козацька, 00
Контактна інформація: 0990000000
0

ЗАЯВА
на видачу будівельного паспорта
(внесення змін до будівельного паспорта)
Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної
ділянки загальною площею 0,0588 га, посвідченої Державний акт на право
власності на земельну ділянку від 00.00.2012р Серія ЯК №000000, кадастровий номер
земельної ділянки 1411700000:00:000:0000
6
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір
суперфіцію)

яка розташована вул. Козацька, буд. 00, м, Дружківка, Донецька обл..
(місцезнаходження земельної ділянки)

До заяви додається:

• ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та
плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо) Додається;
• примірник будівельного паспорта замовника Додається;
• засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового
будинку) на забудову.
(згідно із пунктом 2.2 розділу II Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної 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.
Петров Петро Петрович
(прізвище, ім’я, по батькові)

____ _______________ 20___ року

___________________
(підпис)

