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Департамент архітектури та містобудування
Черкаської міської ради
н азва ю ридичної уст анови, П ІБ гром адянина або
ф ізи ч н ої особи - підприємця)

м ісце прож ивання, ю ридична а дреса
ідентифікаційний код
т елеф он

Заява
Прошу

укласти

договір

суперфіція

на

земельну

ділянку

за адресою;
(вул., бул., просп., провул., проїзд, узвіз)

площею

га, без

ЗМІНИ

її цільового призначення.

20___ р.

мп

(підпис)

П.І.Б.

(в разі наявності)

Документи,

ЩО

додаються до заяви, зазначені в описі додатків на звороті

під

опис
документів, що додаються до заяви
(п різви щ е ініціали/назва замовника)

№

ВІД «

№
п/
п

Назва докум енту

1.

Заява
Ескізний проект з показом намірів забудови
зем ельної ділянки, погодж ений у встановленому
порядку;__________________________________________

2.

3.

4.

5.

Д окумент, що посвідчує право користування
земельною ділянкою , завірени й начеж ним
чипом:
Довідка і держ авної статистичної звітності про
землі га земельні ділянки за власниками та
угіддями в разі наявності, а у випадку
відсутності - замовляється департаментом
архітектури та містобудування.
Кадастровий план зем ельної ділянки, яка
передбачається для забудови (З екземпляри);

»

20

Назва та м ісце знаходж ення служ би
відповідальної за видачу документа

М іськрайонне управління у Черкаському
районі та м. Черкасах Головного
управління Д ерж геокадастру у
Черкаській області, м. Черкаси, вул.
В ’ячеслава Чорновола, 157
(подача звернень вул. Благовісна, 170)
Землевпорядна організація, яка має
ліцензію на виконання землевпорядних
__________________ робіт__________________

6 . Нотаріально посвідчена згода землекористувача
про надання права на забудову зем ельної
ділянки і укладення договору суперфіція;
7.

9.

Довідка про відсутність заборгованості
землекористувача по зем ельном у податку;
Для ю ридичних осіб:
копії
установчих
документів,
завірені
належ ним чином;
Д ія фізичних осіб-підприєм ців:
- виписка з Є ди н ого держ авного реєстру
юридичних осіб, ф ізичних осіб-підприєм ців та
громадських
формувань,
копії
паспорта
громадянина (1,2 стор., м ісце проживання) та
довідки
про
присвоєння
ідентифікаційного
номера, завір ен і належ ним чином'.
Для громадян:
- копії паспорта громадянина (1, 2 стор., місце
проживання) та довідки про присвоєння
іден і ифікаційного номера, за вір ен і пачеж иим
чином.
Інформація з Д ерж авного реєстру речових прав
на нерухоме майно (в разі наявності, а у випадку
відсутності - інформація з Д ерж авного реєстру
речових прав на нерухом е майно отримується
депаргаментом архітектури, м істобудування та
інспекгуваіпія) або копії документів, які
засвідчують речові права на нерухом е майно,
за вір ені нале.жним чином._______________

ДГІІ у м. Черкасах,
вул. Хрещатик, 235

Управління держ авної реєстрації
с у б ’єктів господарювання
(м. Черкаси, вул. Благовісна, 170)

Відділ держ авної реєстрації речових
прав на нерухом е майно Черкаського
міського управління ю стиції
(м. Черкаси, вул. Благовісна, 170)

Документи прийняв:
(підпис)

м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 тел. 33-07-00

Кількість
аркушів

