Додаток 1 до інформаційної картки
Міському голові
Володимиру МОСКАЛЕНКУ

________________________________________________
(повне найменування юридичної особи,

________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/

________________________________________________
місце реєстрації (проживання) фізичної особи)
________________________________________________
(РНОКПП/ЄДРПОУ)
________________________________________________
(телефон)

ЗАЯВА
(про зміну адреси закінченого будівництвом об’єкту у разі об’єднання, поділу або
виділення частки)
Прошу змінити адресу закінченого будівництвом об’єкта ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно)

Документи, що додаються до заяви:

□

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, 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).

□

Технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна (у разі, якщо
технічний паспорт створений без використання Реєстру будівельної діяльності).

□

Копія документа, що засвідчує 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).
Копії документів, які подаються для зміни адреси закінченому будівництвом об’єкту,
засвідчуються замовником будівництва (його представником).

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на
обробку моїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства
статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого
органу містобудування та архітектури.
"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(підпис)

(______________________________)
(прізвище, ініціали)

Заповнюється адміністратором:
"____" ____________ 20__ р.

Реєстраційний номер ___________________

(дата надходження заяви)

________________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали та прізвище адміністратора)

