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                                                                                     Міському голові 
                                                                                     Москаленку Володимиру Васильовичу  
                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                                  (повне найменування юридичної особи/                        
                                                                                                      _______________________________________ 
                                                                                                              прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                 (місцезнаходження юридичної особи/ 
                                                                                     _______________________________________                        
                                                                                                    місце проживання фізичної особи) 
                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                                        (телефон)   
 

ЗАЯВА 
 

Прошу визначити розмір пайової участі та укласти договір про пайову участь у 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коростеня при 
будівництві (реконструкції) _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(назва, місцезнаходження і коротка характеристика об’єкта) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Документи, що додаються до заяви:  

□ Копія дозвільного документу на виконання робіт. 
□ Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, визначеної згідно з 

державними будівельними нормами (за наявності). 
□ Техніко-економічні показники із зазначенням кількості нових  робочих місць, які 

створяться в результаті введення об’єкта  в експлуатацію, взяті з проектної 
документації або складені в довільній формі. 

□ Довідка з земельно-кадастрового бюро, в якій економіко-планувальній зоні будується 
об’єкт. 

 
Вiдомостi про заявника, у тому числі:  
для юридичних осіб:  
□ копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців;               
 
для фізичних осіб: 
□ засвідчена підписом особи копія паспорта (сторінки з фото і  наступні після них та з 

адресою місця реєстрації); 
□ засвідчена підписом особи копія довідки про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або копія сторінки паспорта із відміткою про наявність права 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби); 
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для фізичних осіб-підприємців:  
□ копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та фізичних 

осіб   підприємців; 
□ копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – підприємця як платника податку. 

 
Я, громадянин (громадянка) __________________________________________________ 

ознайомлений (ознайомлена) з нормами  Закону України «Про захист персональних даних» та 
добровільно даю  згоду  на обробку своїх персональних  даних. 
 
 
 
"___" ____________ 20__ р.  

 
                _________________________________________ 

(підпис)  

 


