
 Додаток 

до Інформаційної картки адміністративної послуги  

про зміна адреси нерухомого майна (за зверненням фізичних 

або юридичних осіб) 

Голові Богородчанської селищної ради 

Ростиславу Зарембі  

                                                                 .  

                                                                  .          
(П.І.Б. заявника) 

Паспорт: серія            №                         . 

Адреса проживання:  

смт./с.                                                      ..    

вул.                                                           . 

                                                                  . 

тел.                                                          .. 

 

ЗАЯВА 
Прошу змінити адресу нерухомого майна  

Заявник___________________________________________________________ 
   (прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

__________________________________________________________________ 

                

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної 

особи              . 

по вулиці                                             №______ у місті (селі)______________ 

                 
                                             (місцезнаходження земельної ділянки) 

До заяви додаю:  

1. Генеральний план об’єкта будівництва (у разі спорудження об’єкта на підставі 

проектної документації на будівництво) - у разі подання заяви про зміну (корегування) 

адреси щодо об’єкта будівництва;  

2. 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. 

3. Документ, що засвідчує прийнятя в експлуанацію 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 законавства потребують 

отримання дозволу на їх проведення),- якщо такий документ не внесений до єдиного 

реєстру документів, які 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. 

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

відправленням або в електронній формі; 

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

представником поштовим відправленням або в електронній формі. 
 

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.  

Заявник                                                                                                                                                                                         .  

                                (підпис)                                                                     (прізвище та ініціали) 

                                                202__ року                  

Реєстраційний номер                                                                                                                                                 .  
                                                                   (підпис)                                (прізвище та ініціали) 


