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ЗАЯВА 

 

Прошу змінити адресу щодо закінченого будівництвом об’єкта у разі його об’єднання, 

поділу або виділення частки    

3/45 частині житлового будинку з господарськими будівлями  

по вул. Івана Приходька, 46, в м. Кременчуці 
(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 до його об’єднання, 

поділу або виділення частки, якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно. 

2. Копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна 

або відповідне рішення суду – у разі, якщо об’єкт перебуває у спільній власності. 

3. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім 

випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без 

проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх 

проведення), - у разі, якщо відомості про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта 

не внесено до Реєстру будівельної діяльності. 

4. Копія технічного паспорту на новостворений об’єкт нерухомого майна – у разі, якщо технічний 

паспорт створений без використання Реєстру будівельної діяльності. 

5. Копії затвердженої проектної документації (план поверхів) та матеріалів технічної документації 

(для квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо) з нумерацією за пропозицією 

замовника. 

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

відправленням. 

7. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання документів поштовим 

відправленням або в електронній формі. 

Примітка: 1. Копії документів, що подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, 

засвідчуються заявником (його представником). 2. 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) 

 

 


