■

В-А П -08 - 1 3 (гараж )

Черкаська м іська рада
Ц ентр надання адм іністративних послуг
департамент управління справами
Черкаської м іської ради
ПІБ громадянина

місгіе проживання
ідентифікаційний код

телефон

Заява

Прошу дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки за адресою: _________ ______ ________________________
площею ___________ га в оренду терміном на
років для будівництва
тимчасового гаражу.

20__р.
(підпис)

Д окум енти, щ о додаю ться до заяви, зазначені в описі додатків на звороті

опис
документів, що додаються до заяви
(прізвищ е ініціали/назва замовника)

№
№
п/п

в ід «
»
2С РНазва та місце знаходження
Кількіст
служби відповідальної за видачу
ь
документа
аркушів

Назва документу

1

Заява

2

Копія паспорту громадянина України (1,2
сторінки, місце проживання) та копія довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера (подається
в 2 примірниках в разі відсутності довідки
зазначеної в п. 3)
Довідка 3 державної статистичної звітності про
наявність земель та розподіл їх за власниками
земель, землекористувачами, угіддями (за даними
форми 6-зем) у разі наявності
Копія графічних матеріалів з показом розміщення
земельної ділянки (копія викопіювання 3 плану
міста або схема розміщення земельної ділянки) в
разі наявності, а в разі відсутності викопіювання з
плану
міста
замовляється
департаментом
містобудування відповідно до наданих графічних
матеріалів.

3

4

5

Копія
довідки
М СЕК
по
визначенню
медичних
показань
для
забезпечення
інвалідів автомобілем із зазначенням в ній
діагнозу
щ одо
захворю вання
опорнорухового апарату.

6

Копія
свідоцтва
про
реєстрацію
транспортного засобу із зазначенням даних
про
оснащ ення
автомобіля
ручним
керуванням.
Копія водійського посвідчення.

і'.

7

"

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

Опис отримав (ла)
(дата, підпис , ПІБ заявника або уповноваженої особи)

Результати послуги отримав(ла)

__
(дата, підпис, ПІБ або уповноваженої о с о б и )

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

(

