
Запорізькому міському голові 
від наймача, власника квартири, члена ЖБК 

(непотрібне викреслити) 

 
(прізвище) 

 
(ім’я) 

 
(по батькові) 

який (яка) мешкає за адресою: 
 
 
телефон  

 
ЗАЯВА 

 
Звертаюсь з проханням дозволити виконати за свій рахунок до займаної мною квартири оформити оформлення: 

- раніше побудованих: балкон, веранда, лоджія, тераса, перепланування квартири, перепланування квартири 
шляхом об’єднання і таке інше (непотрібне викреслити); 

- нового будівництва: балкон, веранда, лоджія, тераса, перепланування квартири, перепланування квартири 
шляхом об’єднання і таке інше (непотрібне викреслити). 

 
   

(підпис)  (дата) 
 
Паспорт: серія, №  , виданий  
 , дата видачі  
дата прописки   
місце проживання  

 
ПОГОДЖЕНО: (члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним або співвласники – коли квартира приватизована) 
 

1.  
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис) 

Паспорт: серія, №  , виданий  
 , дата видачі  
дата прописки   
місце проживання  
2.  

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

Паспорт: серія, №  , виданий  
 , дата видачі  
дата прописки   
місце проживання  
3.  

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

Паспорт: серія, №  , виданий  
 , дата видачі  
дата прописки   
місце проживання  
4.  

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

Паспорт: серія, №  , виданий  
 , дата видачі  
дата прописки   
місце проживання  



УЗГОДЖЕНО: 
 
Власник будинку  
 (дата, підпис, МП) 

  

або керівник експлуатаційної організації  
  
або голова ЖБК  
 (прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис, МП) 

 
Примітка: коли квартира розташована в будинку ЖБК – надати витяг з протоколу загальних зборів членів. 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Міська санітарна епідеміологічна станція  

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

 
 

(дата, підпис, МП) 
 
 
Спеціальна державна пожежна частина 
по охороні ________________ району 

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

 
 

(дата, підпис, МП) 
 
 
Проектна або науково-дослідна організація, 
що має відповідну ліцензію на право обстеження 
будівельних конструкцій 
 

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

 
 

(дата, підпис, МП) 
 
 
ВАТ "Запоріжгаз"  

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

 
 

(дата, підпис, МП) 
 
 
Головне управління архітектури та містобудування 
міської ради 

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

 
 

(дата, підпис, МП) 
 
 
 
 
Примітка. До заяви додати:  

1. Висновок головного управління архітектури та містобудування. 
2. Технічний паспорт – копія завірена нотаріусом. 
3. Документ про право власності (якщо квартира приватизована) завірена нотаріусом. 
4. Проект, погоджений головним управлінням архітектури та містобудування міської ради. 

 


