
 
Центр надання адміністративних послуг м. Херсона 

___________________________________________________________________________________________________ 
73000, м.Херсон, просп. Ушакова, 37 (вхід зі сторони вул. Декабристів), пн,чт:9:00-20:00, вт,ср:9:00-17:00,пт:9:00-15:45, сб:9:00-16:00 

 
В.о. заступника директора департаменту, 
начальника управління містобудування та 
архітектури департаменту містобудування 
та землекористування  
Долженко І.М. 
___________________________________ 

          (прізвище, ім’я, по батькові замовника,) 

___________________________________            

адреса проживання, № телефону 
___________________________________ 
                        найменування підприємства, 

______________________________________ 
           код ЄДРПОУ, адреса реєстрації, № телефону) 

 
ЗАЯВА 

на видачу будівельного паспорта 
 

Прошу видати 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:  
- засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право 

власності  або користування земельною ділянкою; або договір суперфіцію*; 
- ескізні наміри забудови;** 
- проект будівництва ( за наявністю);*** 
- засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки 

(житлового будинку) на забудову (у разі необхідності)**** 
*копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою може 

засвідчуватися спеціально уповноваженим органом земельних ресурсів, що видав 
цей документ, або нотаріально. 

**ескізні наміри забудови виконуються у довільній графічній та текстовій формі 
і містить інформацію щодо місця розташування будівель та споруд на земельній 
ділянці, відстаней до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них 
об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасадів та планів поверхів об’єктів із 
зазначенням габаритних розмірів, переліку систем інженерного забезпечення, у тому 
числі автономного, що планується до застосування тощо). 

***проект будівництва розробляється та включається до будівельного паспорта 
лише за бажанням замовника. 



****зазначені вимоги застосовуються у випадках, коли наміри забудови мають 
не всі співвласники земельної ділянки або домоволодіння. Крім того, зазначена 
норма, у вигляді договору суперфіцію, має бути задіяна у разі передачі права на 
забудову іншій особі, що не є власником земельної ділянки. 

        У разі необхідності з метою конкретизації намірів забудови або 
уточнення містобудівної ситуації крім зазначених документів за згодою 
замовника можуть надаватись додаткові матеріали: топографо-геодезична 
зйомка, технічна інформація про існуючи об’єкти будівництва, характеристики 
запланованих систем автономного інженерного забезпечення тощо.  

 
Я,_____________________________________________________________________________, 
повідомлений(-а) про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом 

України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися мої 
персональні дані.  
 

 
___________________________                 _______________________________  
              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           (підпис) 
 
____ _______________ 20___ року  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суб’єкт надання адміністративної послуги – управління містобудування та архітектури 
департаменту містобудування та землекористування 


