
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

про продовження строку дії паспорту прив’язки тимчасової споруди  

для провадження підприємницької діяльності 
 

      Відповідно до ст.28 ЗУ «Про регулювання  містобудівної  діяльності»  прошу 

продовжити  строк  дії  паспорту  прив’язки  тимчасової  споруди  №____________ 

який видано ________________________ терміном  на ________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                                         (тип  тимчасової  споруди  та  її  розміри) 

яка розташована _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                    (місцезнаходження  тимчасової  споруди та напрям підприємницької діяльності) 

на земельній ділянці загальною площею ___________________________________, 

посвідчену ____________________________________________________________ 
                  (документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою – за наявності) 

               

До заяви додається:   

1.Реквізити замовника (найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), адреса, 

контактна інформація; місцезнаходження ТС та напрям підприємницької діяльності). 

2.Кольорова фотофіксація фасадів ТС (для стаціонарних ТС) та благоустрою прилеглої 

території – 2 примірника. 

3.Копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою або 

договір суперфіцію (за наявності). 

4.Існуючий паспорт прив’язки (оригінал).  

5.Довіреність – для уповноваженої особи (за наявності). 

Примітка:  Також документи надаються з врахуванням переліку  вимог до надання документів 

згідно п.16 інформаційної картки 
 

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-телекомунікацій-

них систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та 

іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування та архітектури. 
 

_______________________                                        ____________________  
          (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                    (підпис) 

_______________ 20____ року 

 

 

Начальнику управління  

будівництва та архітектури 

Лисичанської міської ВЦА 

  Сєвєродонецького  району Луганської  області 

Світлані  ЗЕМЛЯНІЙ 
(власне ім’я та прізвище) 

 
(ФОП, посада керівника підприємства, установи, організації 

або уповноважена особа) 

 
(назва підприємства, установи, організації) 

 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

Паспорт: серія                   №   

Виданий: 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 

Код ЄДРПОУ: 

Адреса реєстрації: 

 

Телефон: 



 

Зразок заповнення заяви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

про продовження строку дії паспорту прив’язки тимчасової споруди  

для провадження підприємницької діяльності 
 

    Відповідно до ст.28 ЗУ «Про регулювання  містобудівної  діяльності»  

прошу продовжити  строк  дії  паспорту  прив’язки  тимчасової  споруди  № 45   

який видано 26    жовтня   2017 р.    терміном     на   три  роки_______________ 

для розміщення торговельного  кіоску  розмірами  на  плані  4 х 5 м__________                                                                    
                                                  (тип  тимчасової  споруди  та  її  розміри) 

яка розташована  у  м.Лисичанську,  по вул.Новій,  в районі будинку №7  для____  

реалізації  хлібобулочних  виробів_________________________________________ 
                    (місцезнаходження  тимчасової  споруди та напрям підприємницької діяльності)         

На земельній ділянці загальною площею 0,0030  га, посвідчену договором оренди 

землі  №289584  від  21.10.2013  р._________________________________________ 
(документ,що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою)                                         

До заяви додається:   

1.Реквізити замовника (найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), адреса, 

контактна інформація; місцезнаходження ТС та напрям підприємницької діяльності). 

2.Кольорова фотофіксація фасадів ТС (для стаціонарних ТС) та благоустрою прилеглої 

території – 2 примірника. 

3.Копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою або 

договір суперфіцію (за наявності). 

4.Існуючий паспорт прив’язки (оригінал).  

5.Довіреність – для уповноваженої особи (за наявності). 

Примітка:  Також документи надаються з врахуванням переліку  вимог до надання документів 

згідно п.16 інформаційної картки 

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-телекомуніка-

ційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та 

іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування та архітектури. 
 
 

   Іванов  Іван  Іванович___                                        ____________________  
     (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                          (підпис) 

01  квітня  20 21 року 

Начальнику управління  

будівництва та архітектури 

Лисичанської міської ВЦА 

  Сєвєродонецького  району Луганської  області 

Світлані  ЗЕМЛЯНІЙ 
(власне ім’я та прізвище) 

ФОП Іванова Івана Івановича 

(Генерального директора) 
(ФОП, посада керівника підприємства, установи, організації 

або уповноважена особа) 

(ТОВ «Забудовник») 
(назва підприємства, установи, організації) 

(Петрова Івана Івановича) 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

Паспорт: серія     ХХ     №  ХХХХХХ 

Виданий:  

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків:   ХХХХХХХХХХ 

Код ЄДРПОУ:  (ХХХХХХХХ) 

Адреса реєстрації:  індекс, м.Лисичанськ, 

вул.Вишнева, 7 

Телефон:  (ХХХ)ХХХХХХХ, ХХХХХХ 


