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В-АП-08- 4 

 

                                                                         Виконавчий комітет Черкаської міської ради  

                                                                               

       Департамент архітектури та містобудування  

       Черкаської міської ради 

    _________________________________  
               (прізвище, ім’я та по-батькові  заявника)  

_________________________________  
     (реєстраційного номера облікової картки платника податків) 

_________________________________  
                (домашня адреса) 

_________________________________ 
               (номер контактного телефону) 

 

 

Заява 
про присвоєння (зміну, корегування, упорядкування) адреси щодо об’єктів, 

право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано до 

запровадження електронної системи (до 01.10.2020) 

 

Відповідно до ст. 264 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам 

нерухомого майна, затвердженого постановою Кабміну від 07.07.2021 № 690 

п р о ш у  п р и с в о ї т и  ( з м і н и т и ,  к о р е г у в а т и ,  у п о р я д к у в а т и ,  

а н у л ю в а т и )  а д р е с у  н а __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(вказати нерухоме майно, якому присвоюється окрема адреса та бажану адресу) 

__________________________________________________________________ 
                                                    (існуюча адреса нерухомого майна) 

 

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. 

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

об’єкту нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його 

представником). 
 

___________________________ 

             (телефон) 

 

__________________ 20_____р.              ______________________         __________________ 

                                                                                  (підпис)        (ініціали та підпис) 

Документи , що додаються до заяви, зазначені в описі додатків на звороті 
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ОПИС 

додатків до заяви 

 

                  ______________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали / назва заявника) 

№________________ від                                                                    «____»_________________20___ р. 
№

 

п/

п 

Назва документу 
Назва та місцезнаходження служби, 

відповідальної за видачу документу 

Кількість 

аркушів 

1.  Заява   

1. Для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

- копія ідентифікаційного коду юридичної особи в 

Єдиному державному реєстрі підприємств і 

організацій України –  

Для громадян:  

- копії паспорта громадянина (1, 2 стор., місце 

проживання) та довідка про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

 

Управління державної реєстрації 

суб’єктів господарювання  (вул. 

Благовісна, 170 центр надання 

адміністративних послуг,8.00-18.00) 

 

2. Копія документа, що посвідчує право власності або 

користування земельною ділянкою, на якій 

споруджується (споруджено) об’єкт, у разі, якщо 

право власності не зареєстровано в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 

 

 

 

 

3. Генеральний план об’єкта будівництва (у разі 

спорудження об’єкта на підставі проектної 

документації на будівництво) - у разі подання заяви 

про присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва. 

 

  

4. Копія документа, що дає право на виконання 

будівельних робіт, - у разі подання заяви про 

присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва (якщо 

відомості про такий документ не внесено до 

електронної системи). 

 

  

5. Копія документа, що засвідчує прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, - у 

разі подання заяви про присвоєння адреси щодо 

закінченого будівництвом об’єкта (якщо відомості про 

такий документ не внесено до електронної системи). 

 

  

6. Копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі 

подання документів поштовим відправленням. 

 

  

 

Документи прийняв (ла) _________________________________________ 

                                                     (підпис, ПІБ особи, що прийняла заяву) 

Опис отримав (ла) _______________________________________________________________ 

                                                     (дата, підпис , ПІБ заявника або уповноваженої особи) 

 

 Результати послуги отримав(ла) ___________________________________________________ 

                                                                       (дата,  підпис,  ПІБ або уповноваженої особи ) 

Видача документів проводиться  тільки за  наявності копії даного опису__________                          
м.   Черкаси,  вул. Благовісна , 170, т. 33-07-00, 33-06-85 

 

 

 

 

 


