
 
Міському голові 
Андрію РАЙКОВИЧУ 
  
                             
                        (прізвище 
        
                         ім’я по батькові 
        
                 зареєстрований за адресою) 
________________________________ 
________________________________ 
                                телефон 

              
         соц. статус 

З А Я В А 
 
 Прошу надати дублікат свідоцтва про  право власності на об’єкт 
нерухомого майна, а саме:         
     
що розташований за адресою:                                     
у зв'язку з  _________________________________________________________ 
                     (причина необхідності видачі свідоцтва про право власності) 
 
При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку 
моїх особистих 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 управління містобудування та архітектури Кропивницької міської 
ради. 

 
Додатки до заяви (наявне відмітити) 

 
Копії поданих документів в додатках відповідають оригіналам 
 
Разом____________________аркушів 
 
Дата______________________   Підпис______________ 
 

Заповнюється адміністратором 

___________________________________реєстраційний номер________________________ 
           (дата надходження заяви) 
  

___________________________________   ______________________________ 
                                   (підпис)     (ініціали та прізвище адміністратора) 
 
 
 
 
ЦНАП   «______»  _______ 2021р.          
 
 
   



Для підготовки проєкту рішення про надання дубліката  

свідоцтва про права власності на об’єкт нерухомого майна 

           замовником додаються наступні документи: 
 
 

 ксерокопія паспортів (стор. 1,2,3,4 та реєстрація) всіх повнолітніх 
власників (співвласників); 

 ксерокопії свідоцтв про народження власників, (співвласників), які не 
досягли 14-річного віку; 

 довідка податкового органу про включення власника до державного 
реєстру фізичних осіб (присвоєння ідентифікаційного номера ДРФО) (за 
наявності); 

 копії документів, що підтверджують повноваження про  представлення 
інтересів законними представниками, опікунами чи  піклувальниками 
(при необхідності); 

 копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписка з єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

 документ, що підтверджує повноваження керівника або довіреність чи 
інший документ , що підтверджує повноваження представника юридичної 
особи; 

 довідка за підписом керівника та головного бухгалтера про те, що об'єкт 
нерухомого майна, на який видається дублікат свідоцтва про право 
власності на об'єкт нерухомого майна, перебуває на балансі цієї 
юридичної особи; 

 письмова довідка нотаріальної контори про відкриття спадкової справи 
 копія свідоцтва про смерть власника; 
 оголошення з газети про недійсність втраченого чи зіпсованого свідоцтва 

про право власності; 

 оригінал та копія технічного паспорта на  об'єкт нерухомого майна, 
оформленого в установленому порядку; 

 архівна довідка з обласного комунального підприємства “Кіровоградське 
обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації” (надалі БТІ) про 
підтвердження факту належності заявникам об'єкта нерухомого майна на 
праві приватної власності станом на 01.01.2013 року із зазначенням 
технічної характеристики об'єкта на момент її видачі; 

 копія свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна,      
виготовлені БТІ  за матеріалами інвентаризаційної справи; 

 інші документи, що підтверджують втрату оригінала свідоцтва про право 
власності; 

 оригінал непридатного свідоцтва про право власності (у разі зіпсування) 


