Департамент кулмрури виконавчогф
органу Київської! кісикоїї ради
(Київської міської) державної
адміністрації)

ЗАЯВА

Прошу видати: погрдження відчуження або передачі пам'яток місцевої^ значенйя
їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння,
користування абф управління (ПРОД.^А^УВ.),
1|
(назва документа дозвільного характеру)
(об'єкт, на який видається документ)
(місцезнаходження

(адр'еса) об'єкта, на який видається документ)

------------------------------------ і---------------------------------------------------

1 (вид діяльності ЗГІДНО 3 КВЕД)
(у даві льному відмітку повне найменування юридичної особи/ім'я, по баУ ьікові т^
прізвище
(фізичної особи - підприємця)
(ідентифікаційний код (згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний ноіфр фізичіної

(ім'я, по батькові та прізвище;керівника юридичної особи/ фізичної|особр підприємця/уповноваженої особи)
(місцезнаходження юридичної особиЛяісце проживання фізичної особи - підприємці)

(телефон)

(телефакс)
20

р.
;(підпис керівника юридичної особи/фі!зичної
ософи - підприємця, уповноваженої осірби)

Документи що подаються; до фаяви:
ДО КУ М ЕН ТИ ВЛ А С Н И К А (продавця):
1. Лист - повідом лення власника на ім ’я начальнику У правління збереж ення історичного середовищ а та
охорони о б ’єктів культурної спадщ ини Департаменту культури стосовно продаж у п ам ’ятки з зазначенням!
ціни та умов продажу.
2. Копія охоронного договору на відповідну частину пам ’ятки (у разі, якщ о частина п ам ’ятки передана в
користування (оренда, іпотека, інше), необхідно надати належним чином завірені копії відповідного
письмового погодж ення органу охорони культурної спадщ ини на передачу в користування та документа,
який підтвердж ує (право такого користування).
3. Поповерхові плани приміщ ень, що підлягаю ть продажу (копія планів КМ БТІ з експлікацією приміщень,
що відповідаю ть існую чом у плануванню ).
4. Копія звіту про Грошову оцінку м айна - о б ’єкта культурної спадщ ини (крім дарування)
Д О КУМ ЕН ТИ Й М О В ІРН О ГО ВЛ АСН ИКА (покупця):
1. Л ист-заява покупця на ім ’я начальника У правління збереження історичного середовищ а та охорони
об’єктів культурної! спадщ ини Департаменту культура на отримання погодж ення стосовно купівлі!
нежитлових приміщ ень.
2. Паспортні дані та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (для ф ізичної особи).
3. Копія статуту с у б ’єкта підприємницької діяльності.

Заповнюється адміністратором:

20,_ р.
(дата надходженая заяви)

І

(Реєстраційний номер

[Ініціали та прізвище адміністратора)
(підпис)

|

