

                                                                                     Міському голові
                                                                                                  Юрчишину  М. В.

                                                            ________________________________
                                                            _________________________________
                                                            _________________________________
                                                            _________________________________  


Заява 
на видачу дублікату свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, відмінні від земельної ділянки, у разі втрати або крадіжки 

Прошу видати дублікат свідоцтва про право власності на: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва об’єкта )
у зв’язку із втратою, крадіжкою оригіналу документа. 
(необхідне підкреслити )


До заяви додається:

копія паспорту всіх повнолітніх членів сім’ї та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб) або витяг з реєстру про реєстрацію (при наявності);
опубліковане в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про недійсність у разі (втрати або крадіжки) свідоцтва про право власності;
 копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна;
Інформація чи наявне кримінальне провадження чи постанова органу внутрішніх справ про відмову в порушені кримінального провадження  у зв’язку із викраденням свідоцтва про право власності(співвласників) на нерухоме майно (при необхідності);
	довідка з КП "ВООБТІ" про підтвердження факту належності заявникам об’єкта нерухомого майна на праві приватної власності.




При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних.


«__»__________20___р. 						______________ 

 
                                                                                   Міському голові
                                                                                               Юрчишину  М. В.

                                                                           
                                                            ________________________________
                                                            _________________________________
                                                            _________________________________
                                                            _________________________________  



Заява 
на видачу дублікату свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, відмінні від земельної ділянки, у разі пошкодження оригіналу документа, виправлення відомостей, внесених до свідоцтв на право власності помилково

Прошу видати дублікат свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, відмінні від земельної ділянки, ______________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва об’єкта )
у зв’язку із  пошкодженням оригіналу документа, виправлення відомостей, внесених до свідоцтва на право власності помилково.
(необхідне підкреслити )


До заяви додається:

копія паспорту всіх повнолітніх членів сім’ї та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб) або витяг з реєстру про реєстрацію (при наявності);
копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна;
оригінал свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна;
	довідка з КП "ВООБТІ" про підтвердження факту належності заявникам об’єкта нерухомого майна на праві приватної власності.




При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних.


«__»__________20___р. 						______________ 

 












