
Зав.сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради Т.Білоокій 

_____________________________________ 

(П.І.Б заявника/найменування юридичної особи) 
_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

     ________ 
                     (адреса реєстрації /місцезнаходження, код ЄДРПОУ) 

 

___________________________________________________ 
               (контактний телефон) 

 

Заява 
 

Прошу змінити поштову адресу об’єкту нерухомого майна у разі зміни в 

адміністративно-територіальному устрої; зміни назви адмініст ративно-територіальної 

одиниці, вулиці або назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного 

або іншого подібного об’єкта; об’єднання та поділ вулиць; упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна (необхідне підкреслити). 

Раніше присвоєна адреса об’єкта нерухомого майна: __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

та присвоїти ____________________________________________________________ 

 

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

об’єднання, поділу або виділення частки: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

До заяви додаються: 

 

1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна  – якщо право власності 

на об’єкт не зареєстроване в Державному реєстрі прав на нерухоме майно; 

2) копія документу, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту  

(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), — 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); 

3) копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна. 

Копії документів, які подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються 

власником (співвласником) (його представником). 

 

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) 

 

 

 

 

 

 



Зав.сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради Т.Білоокій   

_____________________________________ 

(П.І.Б заявника/найменування юридичної особи) 
_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

     ________ 
                     (адреса реєстрації /місцезнаходження, код ЄДРПОУ) 

 

___________________________________________________ 
               (контактний телефон) 

 

Заява 
 

Прошу присвоїти адресу об’єкту будівництва  (після отримання права на 

виконання будівельних робіт)  

 

Кадастровий номер земельної ділянки, на якій споруджується об’єкт 

будівництва:_______________________________________________________________ 
 

До заяви додаються: 

1) копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на 

якій споруджається (споруджено) об’єкт нерухомого майна, - якщо таке право власності або 

користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно; 

2) викопіювання з топографо-геодезічного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця 

розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для 

будинків): 

3) копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у разі присвоєння адреси 

об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений 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; 

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту 

нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його представником). 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зав.сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради Т.Білоокій   

_____________________________________ 

(П.І.Б заявника/найменування юридичної особи) 
_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

     ________ 
                     (адреса реєстрації /місцезнаходження, код ЄДРПОУ) 

 

___________________________________________________ 
               (контактний телефон) 

 

Заява 
 

Прошу присвоїти адресу об’єкту будівництва  (до прийняття закінченого 

будівництвом об’єкта в експлуатацію)  

 

Кадастровий номер земельної ділянки, на якій споруджується об’єкт 

будівництва:_______________________________________________________________ 
 

До заяви додаються: 

1) копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на 

якій споруджається (споруджено) об’єкт нерухомого майна, - якщо таке право власності або 

користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно; 

2) викопіювання з топографо-геодезічного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця 

розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для 

будинків): 

3) копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у разі присвоєння адреси 

об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений 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; 

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту 

нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його представником). 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зав.сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради Білоокій Т.І. 

_____________________________________ 

(П.І.Б заявника/найменування юридичної особи) 
_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

     ________ 
                     (адреса реєстрації /місцезнаходження, код ЄДРПОУ) 

 

___________________________________________________ 
               (контактний телефон) 

 

Заява 
  

Прошу змінити  адресу об’єкту нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта 

нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна (крім квартири, 

житлового або нежитлового приміщення тощо). 

 

Раніше присвоєна адреса об’єкта нерухомого майна:____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

об’єднання, поділу або виділення частки: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

До заяви додаються: 

 

1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, 

поділу або виділення частки – якщо право власності на об’єкт не зареєстроване в Державному реєстрі 

прав на нерухоме майно; 

2) копія документу, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту  

(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), — 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); 

3) копія технічного паспорту на новостворений об’єкт нерухомого майна. 

Копії документів, які подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються 

власником (співвласником) (його представником). 

 
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) 

 
 


