
Начальнику управління містобудування та              

архітектури Кропивницької міської ради – 

головному архітектору міста  

  ___________________________________________  
       (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) -

для фізичної особи/ ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 

_______________________________________________________________ 

номер телефону) 
 

З А Я В А 
 

Прошу змінити  адресу  щодо закінченого будівництвом об’єкта/надати 

довідку про зміну адреси/про уточнення адреси  
(необхідне підкреслити) 

             ,
                           (найменування об’єкта із зазначенням раніше присвоєної адреси) 

ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта 

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

який розташований на земельній ділянці  _______________________________ 
        (кадастровий номер земельної ділянки, за наявності) 

та належить мені на підставі_________________________________________  
                                           (відомості про документ, що посвідчує право власності  

____________________________________________________________________                

на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки із зазначенням реєстраційного 

номера об’єкта нерухомого майна) 

у зв’язку з ___________________________________________________________ 
(вказати  підставу: у разі об’єднання, поділу закінчених будівництвом об’єктів, виділення частки із закінченого 

будівництвом об’єкта,  крім: будівель та споруд, що є приналежністю відповідної будівлі або споруди або їх 

складовою частиною; квартири; житлового або нежитлового приміщення тощо) 

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

крім випадків, якщо 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. 
 

 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: 

 

 

документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до 

його об’єднання, поділу або виділення частки, - у разі, якщо право власності на 

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

майно; 

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; 

документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкта (крім випадків, якщо 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; 

технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна - у разі, 

якщо технічний паспорт створений без використання Реєстру будівельної 

діяльності; 

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

документів поштовим відправленням;    

копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі 

подання документів представником поштовим відправленням або в електронній 

формі. 

 

Копії документів, які подаються для зміни адреси  щодо закінченого 

будівництвом об’єкта, засвідчуються заявником (його представником). 


