
1.1.8 Начальнику управління містобудування та              

архітектури Кропивницької міської ради  

  ___________________________________________  
       (власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ) 

       Замовник_________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи/ 
найменування юридичної особи, 

____________________________________________________ 

місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи,  

___________________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)/ 

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер 

_______________________________________________________________ 

номер телефону 

  

З А Я В А 
 

Прошу присвоїти адресу об’єкту будівництва/закінченому будівництвом 

об’єкту; коригувати адресу об’єкту будівництва  
(підкреслити  необхідне) 

             , 
(найменування об’єкта) 

ідентифікатор об’єкта будівництва/закінченого будівництвом об’єкта 

             , 
(для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до подання заяви) 

який розташований на земельній ділянці        . 
(кадастровий номер земельної ділянки) 

Будівництво розпочато на підставі ____________________________________,  
(інформація про документ, що дає право на виконання будівельних робіт)  

- у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва. 

Об’єкт прийнятий в експлуатацію ____________________________________ 
(інформація про документ, що  засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта) 

- у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо закінченого будівництвом 

об’єкта.   

 
 При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 

уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

Дата__________________                                         Підпис_________________ 

 

Заповнюється адміністратором 

 

________________________________реєстраційний номер________________ 
              (дата надходження заяви) 

________________________________                 _________________________ 
 (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище адміністратора) 



 

До заяви замовником даються наступні документи: 

1. Для присвоєння адреси після отримання права на виконання будівельних 

робіт або після прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію (за 

вибором замовника): 

копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною 

ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт (крім випадків, встановлених 

Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес), - у разі, якщо право власності 

або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно;  

генеральний план об’єкта будівництва (у разі спорудження об’єкта на підставі 

проектної документації на будівництво) - у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо 

об’єкта будівництва;   

копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у разі подання заяви 

про присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва (якщо відомості про такий документ не 

внесено до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та 

будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 

відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання 

зазначених документів);  

копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта, - у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо закінченого будівництвом 

об’єкта (якщо відомості про такий документ не внесено до єдиного реєстру документів, що 

дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів);  

копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання документів поштовим 

відправленням або в електронній формі;  

копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання 

документів представником поштовим відправленням або в електронній формі. 

2. Для коригування адреси об’єкта будівництва,  у разі якщо після присвоєння 

адреси відбулося коригування проектної документації, що може вплинути на 

визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна місця розташування об’єкта, 

головного входу, зміна кількості об’єктів тощо): 

копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання документів поштовим 

відправленням або в електронній формі;  

копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання 

документів представником поштовим відправленням або в електронній формі;  

генеральний план об’єкта будівництва. 

 

Копії документів, які подаються для присвоєння/коригування адреси, 

засвідчуються заявником (його представником). 


