АП-08-4-1

Виконавчий комітет
Черкаської міської ради
Департамент архітектури та
містобудування Черкаської міської ради

(назва організації, яка виконує технічне обстеження та
представляє інтереси замовника)

(адреса реєстрації)

(номер контактного телефону)

ЗА Я ВА

на отримання довідки про відповідність нерухомого майна державним
будівельним нормам збудованих без дозвільного документа на виконання
будівельних робіт (самочинно)

Згідно з Наказом Мінрегіонбуду України від 28.08.2018 № 976/32428 «Про
затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в
експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних
будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд
сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній
ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на
виконання будівельних робіт».

(об’єкт нерухомості, який збудований самочинно зазначений в технічному паспорті на індивідуальний
(житловий) будинок або на схемі земельної ділянки)
ЯКІ

розташовані за адресою : ___________________________________________ ___
(місцезнаходження 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.
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р.
(підпис)

(прізвищ е, ініціали)

опис
документів, що додаю ться до заяви
( п р із в и щ е іи іц іа л и /н а з в а з а я в н и к а )
*

№

від«

№

Назва документу

п/п

1.
2.

Заява
Документ, що підтверджує повноваження
виконавця
технічного
обстеження
представляти
інтереси
замовника
(довіреність, договір про співпрацю,
тощо);

3.

Прощита та. пронумерована .
копія
технічного пйспорта на домоволодіння,
засвідчена в установленому порядку;

4.

Схематичний план земельної ділянки з
показом відстаней до капітальних будівель
і
споруд,
розташованих
на
сусідніх/суміжних земельних ділянках
(відстань до 10м).

»

Назва та місце знаходження
служби відповідальної за
видачу документа

20 Л).

Кількість
аркушів

!
і

Документи прийняв (ла)
(підпис, ГІІБ особи, що прийняла заяву)

Опис отримав (ла)'
(дата, підпис , П1Б заявника або уповноваж еної особи)

Результати послуги о тр и м ав(л а)____________________________________________ ______
( підпис, ГІІБ заявника або уповноваж еної особи)

Видача документів проводиться тільки при наявності копії даного опису
м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 тел. 33-07-00, 33-06-85

