
28-21 МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

Віталію МАЛЕЦЬКОМУ 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу змінити адресу об’єкту нерухомого майна в разі упорядкування нумерації 

об’єктів нерухомого майна  

житловому будинку з господарськими будівлями по вул. Весняній, 2, в м. Кременчуці  
( у зв’язку з існуванням за такою адресою іншого об’єкта нерухомого майна або інша причина) 

(назва об'єкту та його місце розташування, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

(за наявності)) 

ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ, 20.10.1971 р.н., Паспорт громадянина України КО 123123  

Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл., 01.01.1998 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження та реквізити документів, що посвідчують особу або найменування юридичної особи ) 

1111111111 
(ідентифікаційний код (за наявності) – для фізичних осіб; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і 

організацій України – для юридичної особи) 
 

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження керівника юридичної особи /уповноваженої особи та реквізити документів, що 

посвідчують особу) 

Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, буд.4, кв.2 
(місцезнаходження суб’єкта звернення) 

    

Телефон     

Документи, що додаються до заяви:  

1.Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, якщо право 

власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

тощо. 

2.Копія технічного паспорту (за наявності). 

3.Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою (за 

наявності). 

4.Копія документа, що посвідчує особу заявника., - у разі подання документів поштовим 

відправленням. 

5.Копію документу, що посвідчує повноваження представника заявника, - у разі подання 

документів поштовим відправленням або в електронній формі. 

 

Примітка: 1. За необхідністю заявником можуть бути подані інші документи, що 

підтверджують зміну адреси. 2. Копії документів, що подаються для зміни адреси 

об’єкта нерухомого майна, засвідчуються заявником (його представником). 3. Копії 

звіряються з оригіналами. 
 

* 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. 

«____» ___________ 20___                                         ____________________________________ 

                                                                                      (підпис суб’єкта звернення, уповноваженої особи) 

 

________________________________ 
(ініціали та прізвище адміністратора) 

 

___________________________________ 

(підпис) 

 

 

_______________________________________________ 

(Реєстраційний номер) 

 

_______________________________________ 
(дата) 

 

 


