ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-04

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

42600, вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область
тел. (05458) 6-62-90
E-mail: trost-cnap@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Вівторок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Середа
з 08-00 до 20-00 год. без перерви на обід
Четвер
з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
П’ятниця з 08-00 до 16.00 год. без перерви на обід
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
Перелік необхідних
1) заява власника/власників (чи користувачів) земельної ділянки зі
документів
згодою замовника на обробку персональних даних за формою,
наведеною у формулярі 1;
2) примірник будівельного паспорта замовника;
3) ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на
земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із
зазначенням габаритних розмірів тощо);
4) засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної
ділянки (житлового будинку) на забудову.
Оплата
безоплатно
Термін виконання
10 робочих днів
Результат послуги
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки
Спосіб отримання
особисто або поштою
Підстави відмови
- неподання повного пакета документів;
та повернення
- невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам
пакету документів
містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам
територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних
товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;
Законодавча основа - ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки
затверджений наказом Мінрегіонбуду України № 103 від 05.07.2011 р.
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінрегіонбуду України № 66
від 25.02.2013 та № 212 від 14.08.2018}.
ЦНАП (центр
надання
адміністративних
послуг)
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Формуляр №1
Міському голові
Бові Ю.А.
_____________________________________
(П.І.Б. заявника)
____________________________________________________
(телефон)
____________________________________________________
(адреса проживання)

Паспорт: серія _____ № ________________
Адреса реєстрації: ____________________
_____________________________________
ЗАЯВА
на внесення змін до будівельного паспорта
(необхідне підкреслити)

Прошу внести зміни в будівельний паспорт забудови земельної ділянки
загальною площею _______ га, посвідченої ______________________
__________________________________________________________________,
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію)

яка розташована ____________________________________________________
__________________________________________________________________.
(місцезнаходження земельної ділянки)

До заяви додається:
1. ________________________________________________________________
(засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування
земельною ділянкою, або договір суперфіцію)

2. ________________________________________________________________
(ескізні наміри забудови)

3. ________________________________________________________________
(проект будівництва)

4. ________________________________________________________________
(засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на
забудову)

5.________________________________________________________________
(примірник будівельного паспорта)

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.
___________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

____ _______________ 20___ року
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