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Виконавчий комітет 
Черкаської міської ради

Департамент архітектури та містобудування 
Черкаської міської ради

(прізвище, їм ’я та по-батькові власника домоволодіння) 

(домашня адреса)

(номер контактного телефону)

Заява
на отримання (зміну) адреси

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № Ц27 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
п р о ш у  н а д а т и  ( з м і н и т и )  а д р е с у  на

(вказати нерухоме майно, якому присвоюється окрема адреса)

(існуюча адреса нерухомого майна)

(телефон)

« _____ » _______________ 20______ р.
(підпис) (ініціали та підпис)

Документи , ш,о додаються до заяви, зазначені в описі додатків на звороті



ОПИС
документів, що додаються до заяви

(прізвище ініціали/назва заявника)

№ в ід « » 2 0  р.

№

п/п
Назва документу Назва та місце 

знаходження служби 
відповідальної за видачу 
документа

Кількість
аркушів

1 Заява
2 Для фізичних осіб :

- копії паспорта (1,2 ст., прописка)
- копія ідентифікаційного номера 
Для фізичних осіб підприємців:
- копія установчих документів; 
Для юридичних осіб:
- копія установчих документів

1

3 Для об’єкту нерухомого майна:
- копії правовстановлюючих документів на 
існуючий об’єкт нерухомого майна та витягу 
про державну реєстрацію права власності на 
нерухоме майно;
- копія технічного паспорту (інвентарної 

справи) на існуючий об’єкт нерухомого майна;
4 Для земельних ділянок:

- копія документа, що посвідчує право власності 
чи користування земельною ділянкою.

5 Для об’єктів нерухомого майна при розподілі
між співвласниками:
- копія нотаріально посвідченого договору про 
поділ нерухомого майна про виділення в натурі 
частки нерухомого майна (або рішення суду про 
поділ майна, мирова угода)

1

6 На новозбудовані об’єкти, розташовані на 
окремих земельних ділянках;
- копії документів про готовність об’єкту до 
експлуатації (декларація ДАБІ (УДАБК ЧМР), 
сертифікату або рішення виконавчого комітету 
про затвердження акту готовності об’єкта в 
експлуатацію (для об’єктів побудованих до 2008 
року)
- копія документа, що посвідчує право власності 
чи користування земельною ділянкою.

Документи прийняв (ла) 

Опис отримав (ла)_____
(підпис, ПІБ особи, що прийняла заяву)

(дата, підпис , ШБ заявника або уповноваженої особи) 

Результати послуги отримав(ла)____________________________________________
(дата, підпис, ПІБ або уповноваженої особи )

Видача документів проводиться тільки при наявності копії даного опису
м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 тел. 33-07-00


