Додаток 10
до Порядку
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу державного архітектурно-будівельного
контролю, якому надсилається заява)

Замовник
Сидоренко Микола Павлович, 07455, Київська обл.,
Броварський район, село Княжичі, вулиця Польова,
будинок 18; паспорт серія та номер ЕМ 111111,
виданий Броварським МВ ГУ МВС України в
Київській області 14 березня 1999 року; номер
облікової картки платника податків 2222222222;
телефон 097-097-97-97______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце проживання,
серія і номер паспорта, ким і ко1ли виданий, номер облікової картки
платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номер облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
номер
телефону;
найменування
юридичної
особи,
її
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або
податковий номер, номер телефону)

ЗАЯВА
Відповідно до статті 37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”
прошу __внести зміни у зв’язку з коригуванням проектної документації
(видати, внести зміни, анулювати (необхідне зазначити)

дозвіл на виконання будівельних робіт (у разі внесення змін зазначається їх суть).
Дозвіл від 14 вересня 2018 року № ІУ 000000000000 (зазначається у разі внесення змін або
анулювання дозволу).
Реконструкція з добудовою торгівельного комплексу з закладами громадського
харчування,

Назва об’єкта
будівництва за
проектною
документацією має
відповідати завданню
на проектування та
не змінюватися на
всіх стадіях
проектування

(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва Київська область, Броварський район,
с. Княжичі, вул. Ялинкова, кадастровий номер земельної ділянки
,
дата і номер наказу про присвоєння адреси об’єкту будівництва, найменування органу, який
його прийняв, _____________не отримував_________________________________________
(зазначається у разі, коли замовник отримав містобудівні умови та обмеження під час реалізації
експериментального проекту, з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна)

вид будівництва ____________реконструкція______________________________
(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта _________________1230.1____________________________________________,
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

клас наслідків (відповідальності) _____СС3____________________________________.
Перелік об’єктів, що входять до складу комплексу (будови), із зазначенням їх класу
наслідків (відповідальності) (зазначається у разі будівництва комплексу (будови):
1. Торгівельний комплекс – СС3.
2. Будівля охорони – СС2.

ПІДПИС, ПЕЧАТКА (ЗА НАЯВНОСТІ)

Зазначається як в
дозволі
У разі присвоєння
адреси об’єкту –
зазначаються
відповідні дані

Додатки:
1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною
ділянкою, або копія договору суперфіцію на _- арк.
2. Копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної
влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної
власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою) на _-_ арк.
3. Проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому
законодавством порядку:
пояснювальна записка на _10 арк.;
основні креслення на _100_ арк.;
звіт за результатами експертизи проекту будівництва або його засвідчена у
встановленому законом порядку копія (у тому числі звіт щодо розгляду проекту будівництва
на стадії проектування, що передбачає розподіл її за чергами), на _5_ арк.;
наказ (розпорядження, рішення) замовника про затвердження проектної документації
на _2_ арк.
4. Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода
його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення
будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту на --арк.

Додається оригінал або
засвідчена
в
установленому порядку
копія
звіту
за
результатами експертизи
коригування проектної
документації
на
будівництво
Додається розпорядчий
документ
про затвердження
коригованої
проектної
документації
на будівництво

5. Копії документів про призначення:
осіб, які здійснюють авторський нагляд, на _-_ арк.;
осіб, які здійснюють технічний нагляд, на _-_ арк.;
відповідальних виконавців робіт на _-_ арк.
6. Інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та
кваліфікаційні сертифікати.
7. Засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують зміну
даних до виданого дозволу, на _-_ арк. (у разі необхідності):
8. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про
оцінку впливу на довкілля”.
З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на
виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у
видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України “Про
захист персональних даних” я, Сидоренко Микола Павлович,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Замовник

____________________

Сидоренко М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

ПІДПИС, ПЕЧАТКА (ЗА НАЯВНОСТІ)

Зазначається у разі, якщо
замовником є фізична особа

________
Примітки.

1. Кожна сторінка цієї заяви підписується замовником та засвідчується його печаткою (за
наявності).
2. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:
1) у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в
установленому порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;
2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження
земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що
посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.
В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого
здійснюється на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування
відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності” та частини першої статті 121 Закону України “Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у разі відсутності
відомостей, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, зазначається визначений замовником
опис місця розташування об'єкта.
У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в
містобудівних умовах та обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від
інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього
пункту, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка
зазначена в таких містобудівних умовах та обмеженнях.
У разі коли об’єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту
з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, в інформації про місце
розташування об’єкта будівництва замість відомостей, визначених абзацами третім - п’ятим
цього пункту, зазначаються відомості про таку адресу.
У разі внесення змін та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт інформація про
місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з дозволом на виконання
будівельних робіт.

{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ № 879 від 21.10.2015, № 404 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 128
від 23.01.2019, № 367 від 27.03.2019}

ПІДПИС, ПЕЧАТКА (ЗА НАЯВНОСТІ)

