
З Р А З О К (для фізичних осіб) 

Начальнику відділу містобудування, 
архітектури та земельних відносин 
міської ради, головному архітектору 
міста 

(найменування уповноваженого органу 
містобудування та архітектури) 

Кошляк Інні Петрівні 
(П.І.Б.) 

Шдрапової Алли Вікторівни 
(ПІ Б) 

Паспорт: серія ММ № 932111 
І Н 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 
Адреса реєстрації: м. Лозова, 
вул. Григорія Квітки- Оси о в Уш енка, 
буд. 112 
т. 0500513454 

ЗАЯВА 
на видачу містобудівних умов та обмежень 

(внесення змін до містобудівних умов) 

Прошу надати містобудівні умови та обмеження на проектування об'єкта 
будівництва: реконструкція магазину промислових товарівт 

(зазначити назву об'єкта будівництва) 
який розташований за адресою: в м. Лозова по вул. Соборна, буд. 56, 

(місцезнаходження земельної ділянки) 

приміщення № 3 
на земельній ділянці загальною площею 0,4833 га, посвідченою державним 
актом на право приватної власності на земельну ділянку серії АВ № 289584 

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою) 

До З а я в и д о д а є т ь с я * * : 1 .Копія державного акта про право власності земельною 
ділянкою; 
2. копія договору купівлі-продажу будівлі магазину; 
3. Викопіюеання з топографо-геодезичного плану М 1:2000; 
4. Витяг з Державного земельного кадастру; 
5. Містобудівний розрахунок; 

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. 

Нарапова Алла Вікторівна 
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) 

27 березня 2017 року 



Начальнику відділу містобудування, 
архітектури та земельних відносин 
міської ради, головному архітектору 
міста 

(найменування уповноваженого органу 
містобудування та архітектури) 

К о ш л я к І н н і П е т р і в н і 
(Пі.Б.) 

Директора 
(керівник або уповноважена особа) 

ТОВ «Техно-Інвеспг» 
(назва підприємства, установи, організації') 

Мрозоєа Івана Васильовича 
(П.І.Б.) 

Код ЄДРПОУ: 35856426Н 
Адреса реєстрації: Харківська обл., 
м. Лозова, вул. Володарського, 8 
Тел. (05745)2-54-81 

ЗАЯВА 
на видачу містобудівних умов та обмежень 

(внесення змін до містобудівних умов) 

Прошу надати містобудівні умови та обмеження на проектування об'єкта 
будівництва: будівництво виробничого корпусу 1 

(зазначити назву об'єкта будівництва) 

який розташований за адресою: в м. Лозова по вул. Свободи, буд. 57 
(місцезнаходження земельної ділянки) 

на земельній ділянці загальною площею 1,5 га, посвідченою державшім актом 
на право приватної власності на земельну ділянку серії АВ № 289584 

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою) 
Д О З а Я В И д о д а є т ь с я * * : І. Копія державного акта про право власності земельною 
ділянкою; 
2. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000; 
3. Витяг з Державного земельного кадастру; 
4. Містобудівний розрахунок; 

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. 

(посада, назва підприємства, організації") (підпис) (ПІБ) 

20 року 


