
27-08        
 
 

 
Міському голові 
МАЛЕЦЬКОМУ В.О. ( 

ЗАЯВА 
 
Прошу видати рішення міської ради про передачу одноповерхового 
житлового будинку у спільну сумісну власність власникам квартир 

(назва адміністративної послуги) 
житловий будинок 

(об’єкт на який видається документ) 
 

(місцезнаходження (адреса) об’єкта на який видається документ) 
 

Іванов Іван Іванович 
(у давальному відмінку повне найменування суб’єкта звернення/ім’я по батькові та прізвище фізичної особи  

/уповноваженої особи) 
 
 
 

м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд.2, кв.111 
(місце проживання суб’єкту звернення) 

 
 

Телефон 3-56-98   моб.  0503083020   
       

Документи, що додаються до заяви:  
1.1. У разі передачі у спільну сумісну власність: 
    - заява про передачу одноповерхових житлових будинків у спільну сумісну власність  
власникам квартир. 
1.2.  У разі передачі у спільну часткову власність: 
    - заява про передачу одноповерхових житлових будинків у спільну часткову власність 
власникам квартир.        
2. Згода балансоутримувача будинку. 
3. Правоустановчі документи на всі квартири будинку (свідоцтво про право власності на 

житло, свідоцтво про право на спадщину за законом, договір дарування та інші). 
4. Копії  технічних паспортів на квартири. 
5. Витяг з інвентарної справи (технічний стан будівельних конструкцій, рік забудови, 

загальна площа,  кількість квартир), завірений комунальним житлово-експлуатаційним 
підприємством (за наявністю). 

 
* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю  згоду на обробку, 
використання та зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання 
адміністративної послуги. З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних 
ознайомлений. 
 
«_31__»__травня__ 20_16_                                         ____________________________________ 
                                                                                      (підпис суб’єкта звернення, уповноваженої особи) 

 
Заповнюється адміністратором: 
 
«____» _______________________ 20_____ 
 
_____________________________________ 

(ініціали та прізвище адміністратора) 
_____________________________________________ 

(підпис) 
 
 

Реєстраційний номер 

                                                                               



   27-08    
 
 

Міському голові  
                МАЛЕЦЬКОМУ В.О. ( 

ЗАЯВА 
 
Прошу  видати рішення міської ради про передачу одноповерхового 
житлового будинку у спільну часткову власність власникам квартир 

(назва адміністративної послуги) 
житловий будинок 

(об’єкт на який видається документ) 
 

 
(місцезнаходження (адреса) об’єкта на який видається документ) 

 
 

Іванов Іван Іванович 
(у давальному відмінку повне найменування суб’єкта звернення/ім’я по батькові та прізвище фізичної особи  

/уповноваженої особи) 
 
 

м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд.2, кв.111 
(місце проживання суб’єкту звернення) 

 
    

Телефон 3-56-98   моб.  0503083020   
       

Документи, що додаються до заяви:  
1.1. У разі передачі у спільну сумісну власність: 
    - заява про передачу одноповерхових житлових будинків у спільну сумісну власність  
власникам квартир. 
1.2.  У разі передачі у спільну часткову власність: 
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