
Управління будівництва та архітектури 

Лисичанської міської ВЦА__________ 
            уповноважений орган містобудування та архітектури    

__________________________________ 
(П.І.Б. Заявника/назва юридичної особи повністю

 

__________________________________ 
бажано друкованими літерами) 

Паспорт: серія ______ № ___________, 

виданий __________________________ 
(для фізичної особи) 

 

Адреса реєстрації: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Інд.код /код ЄДРПОУ_______________ 

Тел. ______________________________ 

 

ЗАЯВА 

про внесення змін до містобудівних умов та обмежень  

 

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» 

прошу   внести зміни в  містобудівні  умови  та  обмеження  забудови   

земельної ділянки__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
      (повна назва   об’єкту будівництва або реконструкції, згідно з містобудівними умовами) 

виданих __________________________ ______________________________ 

_________________________________року №_________________________,  
                           (найменування органу, що видав містобудівні умови та обмеження) 

кадастровий номер земельної ділянки________________________________ 

загальною площею ______ га, 

 яка розташована  _________________________________________________   
                (місце знаходження земельної ділянки) 

До заяви додається: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

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)                                                            (підпис) 

__________________________20         року 
 

 



Управління будівництва та архітектури 

Лисичанської міської ВЦА__________ 
уповноважений орган, який надає умови 

_______________Остапенко_________ 
(П.І.Б. Заявника/назва юридичної особи повністю

 

________Івана Івановича___________ 
- бажано друкованими літерами) 

Паспорт: серія __КМ_ № _123456__, 

виданий _Лисичанським МВ УМВС 

23.03.2003р._______________________ 
(для фізичної особи) 

Адреса реєстрації: 

м. Лисичанськ, вул.  Веселкова,  

будинок 3, кв. 15___________________ 

Інд.код/код ЄДРПОУ_ХХХХХХХХ_ 

Тел. __(06451) 73232____ 

 

 

ЗАЯВА 

про внесення змін до містобудівних умов та обмежень  

 
 

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» прошу   

внести зміни в  містобудівні  умови  та  обмеження  забудови   земельної 

ділянки будівництво 64- квартирного житлового 

будинку________________ 
      (повна назва   об’єкту будівництва або реконструкції, згідно з містобудівними умовами) 

виданих Управлінням будівництва та архітектури Лисичанської міської 

ВЦА _06. 12.2018__року № 103 , кадастровий номер 4411800000:ХХ:ХХХХ 
(найменування органу, що видав містобудівні умови та обмеження) 

загальною площею _0,4833_ га, 
 

яка розташована  по вул. Київській, 11 у м. Лисичанську,  
 

 
                                                                                                          

До заяви додаю:  

1. викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із 

зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а 

також головного входу до будинку (для будинків);                                                                            

2.  примірник містобудівних умов та обмежень 

 

 

__Остапенко І.І.____                                                __________________ 

 
(Прізвище, ім'я, по-батькові)

                                                                         
(підпис) 

_____________________ 20      року 
 


