
«Додаток 5 

до Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням 

об’єктів архітектури  

(пункт 1.5) 

 

 Державна архітектурно-будівельна 
інспекція України 

 
 ЗАЯВА   

про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності у 
будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури 

 

Найменування юридичної особи (із зазначенням 

організаційно-правової форми) або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи-підприємця, 
що має намір отримати дублікат ліцензії на провадження 

господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта 

архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного 

рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V 

категорії складності 
 

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце 

проживання фізичної особи-підприємця 

 

 

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, 

ім’я, по-батькові) 

 

 

Контактні телефони (номер телефону, за 

наявності номер факсу), електронна адреса  

 

 

Наявність у юридичної особи філій, інших 

відокремлених підрозділів, за місцем яких буде 

провадитись заявлена діяльність, із зазначенням 

їх назви та місцезнаходження  

 

 

Для юридичної особи: код платника податків 

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер. 

 

Для фізичної особи-підприємця: 

- серія та номер паспорта, ким і коли виданий; 

- реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні 

переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган 
державної податкової служби і має відмітку у паспорті) 

 

 

Банківські реквізити: № рахунку, найменування 

банку, МФО  
(зазначається юридичною особою – обов’язково, фізичною особою-підприємцем 
за наявності) 
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Прошу видати дублікат ліцензії на провадження господарської діяльності у 

будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, серія ____ № ___________, 

виданої «___» ________ 20___ р., строком дії до «___» ________ 20__ р., наказ  

від «___» ________ 20___ р. № ____   _________________________________________ 
(найменування органу, який видав ліцензію) 

________________________________________________________________________ 
 

 

у зв’язку з _______________________________________________________________. 
втратою (пошкодженням) ліцензії або втратою (пошкодженням) додатка (додатків) до неї 

 
Я _________________________________________________________________, 

 (прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи – підприємця) 

 

не заперечую проти розміщення інформації про видачу дубліката ліцензії в засобах 

масової інформації. 

 

Додатки:  

1. Повідомлення про втрату ліцензії (додатка (додатків) до неї), розміщене у 

засобах масової інформації. 

2. Непридатна для користування ліцензія з додатком (додатками) (у разі 

пошкодження). 

3. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії. 

 
 

Суб’єкт господарської діяльності 
 

     _______________ _______________________________________ 
(найменування посади керівника юридичної особи)                    (підпис)                  (ініціали, прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 

 
« »    20  р.  
М.П. (за наявності)». 


