
28-16  
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 
МАЛЕЦЬКОМУ В.О. 
  

ЗАЯВА 

Прошу надати висновок щодо можливості збереження будівництва здійсненого з 
порушенням на земельній ділянці, яка перебуває у користуванні чи у власності 

Вписується назва об’єкта, який збудований самочинно 
(назва об'єкту та його місце розташування) 

вул. Ракітна, 56 
 

Буряк Анжеліка Василівна 
(суб’єкт звернення) 

1234567890 
(ідентифікаційний код ) 

Буряк Анжеліка Василівна 
Ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ /уповноваженої особи)   

Вписується адреса, на яку можливо отримати поштове повідомлення, або юридична 
адреса для юрособи 

(місцезнаходження суб’єкта звернення/ уповноваженої особи)   
телефон    
Документи, що додаються до заяви:  
1. Копія документу, що ідентифікує та посвідчує особу (для фізичної особи-підприємця або юридичної особи 
— установчі документи, для фізичних осіб — паспорт). 
2. Засвідчена в установленому порядку копія довіреності уповноваженої особи (за необхідністю). 

3. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною 
ділянкою (для фізичних та юридичних осіб). 
4. Будь-яке дозвільне рішення компетентного органу про надання (виділення, передачу тощо) їм або їх 
спадкодавцям земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого бдуинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка або для будівництва індивідуальних гаражів (для громадян). 
5.В разі зачіпання інтересів суміжних землекористувачів нотаріальну згоду цих землекористувачів. 
 6. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500 з відображенням актуальної ситуації на земельній 
ділянці. 
7.Інформація видана управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради. 
8. Технічний висновок організації, яка має відповідну ліцензію (сертифікат) щодо стану будівельних 
конструкцій об'єкта із зазначенням відсотку готовності об'єкта будівництва, можливості завершення 
будівництва або його експлуатації. 
9. Нотаріально завірена заява на ім'я міського голови про зобов'язання забудовника нести всі витрати та 
ризики, пов'язані з оформленням даного об'єкта в разі відмови у надані міською радою дозволу на 
оформлення земельної ділянки. 
10. Фото фіксація об'єкта (з оточенням). 
11. Обґрунтування можливості збереження будівництва з порушенням на земельній ділянці, що належить 
забудовнику на праві власності чи користування, що складається з пояснювальної записки з техніко-
економічними показниками; схеми генерального плану забудови земельної ділянки виконаної на 
викопіюванні з оновленої топографо-геодезичної основи в М 1:500 з нанесенням будівель і споруд, меж 
земельної ділянки, червоних ліній вулиць, охоронюваних зон інженерних комунікацій, під'їздів та 
пішохідних підходів, розміщенням нормативної кількості місць зберігання автотранспорту та благоустрою 
території; планів поверхів; фасадів будівель та споруд із зазначенням висотних відміток. 
12. Копія постанови про притягнення забудовника до відповідальності за право порушення у сфері 
містобудування та копія документу, що підтверджує сплату відповідного штрафу. 
 
* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю  згоду на обробку, 
використання та зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання 
адміністративної послуги. З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних 
ознайомлений. 
«____» ___________ 20___                                         ____________________________________ 
                                                                                      (підпис суб’єкта звернення, уповноваженої особи) 



 
_____________________________________ 

(ініціали та прізвище адміністратора) 
 
____________________________________________ 

(підпис) 
 

 
_______________________________________________ 

(Реєстраційний номер) 
 
_______________________________________ 

(дата) 
 

 


