
1.1.1                                                         Начальнику управління містобудування 

та архітектури Кропивницької міської 

ради – головному архітектору міста 

 

__________________________________ 
(П.І.Б. заявника) 

Паспорт: серія ____ № ______________ 

Адреса реєстрації: __________________ 

__________________________________ 

 

ЗАЯВА 

на видачу будівельного паспорта 

(внесення змін до будівельного паспорта) 

 

Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної 

ділянки загальною площею _______ га, посвідченої ______________________ 

__________________________________________________________________, 
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію) 
 

яка розташована ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(місцезнаходження земельної ділянки) 

на об’єкт: _________________________________________________________ 
(назва об’єкта будівництва із зазначенням виду будівництва) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку 

моїх особистих 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 управління містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради. 

 

� Копії поданих документів в додатках відповідають оригіналам 

 

Додатки до заяви (наявне відмітити на звороті) 

Разом____________________аркушів 

 

___________ 20_____ р ___________________ 
(підпис) 

___________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

Заповнюється адміністратором 

 

________________________________  реєстраційний номер________________ 
(дата надходження заяви) 

________________________________                 ____________________________________ 

 (підпис)                                                                                                               ініціали та прізвище адміністратора 



До заяви додаються: 

 

� засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право 

власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію; 

 

� ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на зе-

мельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих 

на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів 

із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, 

у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо); 

 

� проект будівництва (за наявності); 

 

� засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної 

ділянки (житлового будинку) на забудову; 

 

 

           У разі зміни намірів забудови земельної ділянки: 

 

� примірник будівельного паспорта замовника; 

 

� ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній 

ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних 

розмірів тощо); 

 

� засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної 

ділянки (житлового будинку) на забудову. 

 

             

 

У разі необхідності з метою конкретизації намірів забудови або уточнення 

містобудівної ситуації крім зазначених документів можуть надаватись 

додаткові матеріали: 

� топографо-геодезична зйомка, 

� технічна інформація про існуючі на ділянці об’єкти будівництва 

� характеристики запланованих систем, автономного інженерного 

забезпечення тощо. 
 


