
В-АП-08 -  14

Департам ент архітектури та м істобудування 
Черкаської м іської ради

назва юридичної установи, ПІБ громадянина або 
фізичної особи - підприємця)

місце проживання, юридична адреса

ідентифікаційний код

телефон

Заява

Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою зміни цільового призначення за адресою:
___________________________________________  площею   та з
земель
на землі

20^_р.
(підпис) П. 1. П.

МИ
(в разі наявності)

Документи, що додаю ться до заяви, зазначені в описі додатків на звороті



опис
документів, що додаються до заяви

№

№
п/п

1
Т

(прізвище ініціали/назва замовника) 

ВІД «

Назва документу

Заява

Для ю ридичних осіб:
- копії установчих документів та документ, 
що зазначає види діяльності, якими 
займається особа (за згодою ) завірені 
належ ним чином;
Для ф ізичних осіб-підприємців:
- документ, що зазначає види діяльності, 
якими займається особа (за згодою ), копії 
паспорта гром адянина (1, 2 стор., м ісце 
прож ивання) та довідки про присвоєння 
ідентиф ікаційного ном ера завірені належним 
чином;
Д ля громадян:
- копії паспорта гром адянина (1, 2 стор., 
м ісце прож ивання) та  довідки про присвоєння 
ідентиф ікаційного ном ера завірені належним 
чином.

20 р.
Назва та місце знаходження 

служби відповідальної за видачу 
докум ента

Кількість
аркушів

Копія документу, що посвідчує право 
власності або користування земельною  
ділянкою  завірена належ ним чином.
КО'ПІя граф ічних м атеріалів з показом 
розм іщ ення зем ельної ділянки (викопію вання 
з плану м іста або схем а розм іщ ення земельної 
ділянки) (в разі наявності).____________________
Д овідка з держ авної статистичної звітності 
про землі та  земельні д ілянки за власниками 
та угіддями у разі наявності, а у випадку 
відсутності -  замовляється департаментом  
архітектури, м істобудування та
інспектування).

М іськрайонне управління у 
Черкаському районі та м. 

Черкасах Головного управління 
Д ерж геокадастру у Черкаській 

області, м. Черкаси, вул. В. 
Чорновола, 157 (подача 

звернень вул. Благовісна. 1 70)


