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                                                                                     Начальнику відділу архітектури,   
                                                                                     містобудування та земельних ресурсів 
                                                                                     виконавчого комітету Коростенської    
                                                                                     міської ради, головному архітектору        
                                                                                     Тумашу Сергію Павловичу 

                _______________________________________                                               
                           (найменування або прізвище, ім'я, по батькові  
                _______________________________________                               
                                                    замовника)                             
                _________________________________ 

                                                                                    (місцезнаходження або місце проживання) 
                                                                                                      _______________________________________ 

                _______________________________________ 
                                                         (телефон)   

                                                                                      
ЗАЯВА 

 
Прошу виготовити та надати  паспорт прив’язки тимчасової споруди на __________________ 
________________________________________________________________________________ 

(назва, місцезнаходження і коротка характеристика об’єкта) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________   
Рішення про надання дозволу на розробку схеми розміщення тимчасової споруди № _______ 
від _____________________________________________________________________________ 
  
До заяви додається:    
□ Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців (за згодою заявника). 
□ Схема розміщення тимчасової споруди. 
□ Ескізи фасадів тимчасової споруди у кольорі М 1:50 (для стаціонарних тимчасових 

споруд), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання 
проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. 

□ Схема благоустрою прилеглої території виконана у довільній формі на топографо-
геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення 
території прилеглої до тимчасової споруди (розташування квітників, під'їздів, урн, 
влаштування дорожнього покриття, фігурних елементів мощення тощо),  складена 
замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, 
архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. 

□ Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у 
балансоутримувача відповідних інженерних мереж. 

□ Копії документів на землекористування. 
 
Я, громадянин (громадянка) __________________________________________________ 
ознайомлений (ознайомлена) з нормами  Закону України «Про захист персональних даних» 
та добровільно даю  згоду  на обробку своїх персональних  даних. 

 
 
«____»______________ 20___ року                          _______________________________  
                                                                                                                                             (підпис) 
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Заповнюється адміністратором: 
 
"____" ____________ 20__ р.                              Реєстраційний номер ___________________ 
      (дата надходження заяви) 
________________________                               ______________________________________ 
                 (підпис)                                                                            (ініціали та прізвище адміністратора) 
 


