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Сторінка 1 з 2 

                                                                                     Міському голові 
                                                                                     Москаленку Володимиру Васильовичу  
                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                                  (повне найменування юридичної особи/                        
                                                                                                      _______________________________________ 
                                                                                                              прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                 (місцезнаходження юридичної особи/ 
                                                                                     _______________________________________                        
                                                                                                    місце проживання фізичної особи) 
                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                                        (телефон)   
 

ЗАЯВА 
 

Прошу з метою впорядкування присвоїти ___________частки житлового будинку № ________ 
по вул. (пров.) _____________________________________________________ міста Коростеня, 
адресу: вул. (пров.)_____________________________________________, будинок № ________, 
квартира № ________, власник ______________________________________________________,  
відповідно до висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна              
№ ________ від ____________________ року та акту про розподіл часток в натурі                    
№ ________ від ____________________ року, виданих Комунальним підприємством 
«Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради, заяви 
(договору), посвідченої ____________________________________________________________ 
_________________________________________ від ____________________ року № _________. 
 
 
Документи, що додаються до заяви: 

□ копія документа, що посвідчує право власності (користування) на об’єкт нерухомості; 
□ копія технічного паспорту на об’єкт нерухомості; 
□ копія висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна; 
□ копія акту про розподіл часток в натурі; 
□ копія нотаріально посвідченої заяви або договору про поділ житлового будинку. 
 
Відомості про заявника, у тому числі:  
 
для фізичних осіб: 
□ засвідчена підписом особи копія паспорта (сторінки з фото і  наступні після них та з 

адресою місця реєстрації); 
□ засвідчена підписом особи копія довідки про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або копія сторінки паспорта із відміткою про наявність права 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби); 

 
для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:  
□ копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців.               
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Сторінка 2 з 2 

Я, громадянин (громадянка) __________________________________________________ 
ознайомлений (ознайомлена) з нормами  Закону України «Про захист персональних даних» та 
добровільно даю  згоду  на обробку своїх персональних  даних. 
 
 
"___" ____________ 20__ р.  

 
                 
              _________________________________________ 

(підпис)  

 

Заповнюється адміністратором: 
 
"____" ____________ 20__ р.                              Реєстраційний номер ___________________ 
      (дата надходження заяви) 
________________________                               ______________________________________ 
                 (підпис)                                                                            (ініціали та прізвище адміністратора) 
 


