
 

Начальнику Управління__________ 

будівництва та архітектури_____ 

_Лисичанської міської ради_______     

                   С. ЗЕМЛЯНІЙ________ 

 ______________________________ 
                                     (П.І.Б. заявника) 

 

Паспорт: серія  __ № __________ 

Адреса реєстрації:________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

на внесення змін до будівельного паспорта 

 

Прошу 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) 

     До заяви додається:   
 

1. примірник будівельного паспорта; 

2. 2 примірника ескізних намірів змін; 

3 згода співвласників земельної ділянки на забудову; 

4. копія права власності на будинок; 

5. копія плану БТІ;  

6. копія паспорту та коду власника земельної ділянки/майна 

 

 (згідно із пунктами 2.1, 2.2 розділу ІІ 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)                                                       (підпис) 

___    __________ 20 __ року 

 



ЗРАЗОК заповнення заяви 

 

Начальнику Управління__________ 

будівництва та архітектури_____ 

_Лисичанської міської ради_______     

                   С. ЗЕМЛЯНІЙ________ 

 Іванова Івана Івановича 
                                     (П.І.Б. заявника) 

 

Паспорт: серія  ЕК  № 040378 

Адреса реєстрації: м.Лисичанськ, 

вул. Жовтнева, буд. 333                     . 
________________________________ 

 

ЗАЯВА 

на внесення змін до будівельного паспорта 

 

Прошу внести зміни в будівельний паспорт забудови земельної ділянки 

загальною площею 0,4853 га, посвідченої ______________________ 

державним актом на право приватної власності на земельну ділянку серії 

ВМ  № 293847 для будівництва гаражу 
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір 

суперфіцію) 

 

яка розташована   м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, буд. 333             _______ 

__________________________________________________________________. 
(місцезнаходження земельної ділянки) 

     До заяви додається:   
 

1. примірник будівельного паспорта; 

2. 2 примірника ескізних намірів змін; 

3 згода співвласників земельної ділянки на забудову; 

4. копія права власності на будинок; 

5. копія плану БТІ;  

6. копія паспорту та коду власника земельної ділянки/майна 

 

 (згідно із пунктами 2.1, 2.2 розділу ІІ 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. 

 

____Іванов Іван Іванович____                              ____________________  
  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                       (підпис) 

_01     __березня__ 20 16 року 

 


