Формуляр №07
Міському голові
(прізвище, ім'я, по батькові)

від

_
(прізвище, ім'я, по батькові заявника, для фізичних осіб)

Адреса реєстрації:
(для фізичних осіб)

Контактна інформація:
(заявника)

ЗАЯВА
Прошу надати дозвіл (згоду) на переведення житлового будинку (житлового
приміщення ) а саме:
(назва житлового будинку (житлового приміщення )

м2, загальною площею
м. Дружківка
яка (яке) належить мені(нам) на підставі
реєстровий № (
приміщення для подальшої реконструкції під
житловою площею

м2 за адресою: вул.

)

у

нежиле

(назва нежитлового приміщення )

До заяви додаються:
 засвідчена у встановленому порядку копія документа, який підтверджує право власності замовника на
житловий будинок (житлове приміщення) (одне або декілька поряд розташовані);
 засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на дане приміщення (одне або декілька
поряд розташовані), виданого у встановленому законом порядку;
 довідка про відсутність проживаючих та зареєстрованих осіб за адресою приміщення, що переводиться до
нежитлового фонду;
 документи про забезпечення замовника та його сім'ї житлом, яке відповідає санітарним нормам для
постійного проживання;
 дозвіл опікунської ради про зміну статусу приміщення (якщо власником (співвласником) є неповнолітня
особа);
 завірену у встановленому порядку згоду всіх повнолітніх власників та мешканців квартир 1-го, 2-го
поверхів та 3-го поверхів (у разі переведення жилого приміщення у нежиле розташованого на 3-гому поверсі
будинку) суміжних з квартирою, зазначеною в заяві, щодо її реконструкції під розміщення об’єктів громадського
(цивільного) призначення у відповідності до її цільового використання. У разі розміщення квартири в будинку
житлово-будівельного кооперативу або де створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку виписку з протокольного рішення загальних зборів;
 містобудівний розрахунок з техніко – економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

При цьому я
(прізвище, ім'я, по батькові заявника, для фізичних осіб)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх
особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства
статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності виконавчого комітету
Дружківської міської ради та уповноваженого органу містобудування і архітектури.
«

»
(дата)

20

р.
(підпис)

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ
Формуляр №07
Міському голові
Гнатенку В.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)

від

Іванова Івана Івановича
(прізвище, ім'я, по батькові заявника, для фізичних осіб)

Адреса реєстрації: м. Дружківка, вул.
Космонавтів буд. 7, кв. 57
(для фізичних осіб)

Контактна інформація:

тел.0509809670
(заявника)

ЗАЯВА
Прошу надати дозвіл (згоду) на переведення житлового будинку (житлового
приміщення ) а саме:Трьохкімнатної квартири, на першому поверсі п’ятиповерхового
житлового будинку
(назва житлового будинку (житлового приміщення ,кількість кімнат, поверх)

житловою площею 55, 55 м2, загальною площею 99, 99 м2 за адресою: вул. Космонавтів буд.
11, кв. 55 м. Дружківка , яка (яке) належить мені(нам) на підставі вказати
правовстановлюючий документ (Договір купівлі продажу від 21.09.2003 (реєстровий №
2365) тощо у нежиле приміщення для подальшої реконструкції під вбудоване приміщення
перукарні (магазину пром.(прод)товарів тощо
(назва нежитлового приміщення )

До заяви додаються:
 засвідчена у встановленому порядку копія документа, який підтверджує право власності замовника на
житловий будинок (житлове приміщення) (одне або декілька поряд розташовані);
 засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на дане приміщення (одне або декілька
поряд розташовані), виданого у встановленому законом порядку;
 довідка про відсутність проживаючих та зареєстрованих осіб за адресою приміщення, що переводиться до
нежитлового фонду;
 документи про забезпечення замовника та його сім'ї житлом, яке відповідає санітарним нормам для
постійного проживання;
 дозвіл опікунської ради про зміну статусу приміщення (якщо власником (співвласником) є неповнолітня
особа);
 завірену у встановленому порядку згоду всіх повнолітніх власників та мешканців квартир 1-го, 2-го
поверхів та 3-го поверхів (у разі переведення жилого приміщення у нежиле розташованого на 3-гому поверсі
будинку) суміжних з квартирою, зазначеною в заяві, щодо її реконструкції під розміщення об’єктів громадського
(цивільного) призначення у відповідності до її цільового використання. У разі розміщення квартири в будинку
житлово-будівельного кооперативу або де створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку виписку з протокольного рішення загальних зборів;

містобудівний розрахунок з техніко – економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

При цьому я

Іванов Іван Іванович
(прізвище, ім'я, по батькові заявника, для фізичних осіб)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх
особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства
статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності виконавчого комітету
Дружківської міської ради та уповноваженого органу містобудування і архітектури.

«

»
(дата)

20

р.
(підпис)

