
   

Голові Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Мартинчуку С.О. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
проживаючого за адресою 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
контактний телефон 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 
 

   
ЗАЯВА 

 

У зв’язку з ______________________________________________

______________________________________________________________

прошу Вас присвоїти ___________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Після отримання розпорядження про присвоєння поштової адреси, 

зобов’язуюсь : 

1. Звернутись в КП БТІ для отримання технічного паспорту на 

житловий будинок за новою адресою та реєстрації. 

2. Забезпечити своєчасне виготовлення та встановлення на об’єкті 

нерухомості вказівного знаку нової поштової адреси. 

 

_______________       ____________ 

_______________       ____________ 
 



  Голові Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Мартинчуку С.О. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
проживаючого за адресою 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
контактний телефон 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 
 

   
ЗАЯВА 

 

Прошу Вас присвоїти поштову адресу _______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

_______________       _____________ 

_______________       _____________ 
 



ЗРАЗОК 

Голові Печерської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

Мартинчуку С.О. 

Шановний Сергію Олександровичу! 

У зв’язку з введенням в експлуатацію новозбудованого житлового 

будинку на вул. Щорса, 44 (будівельна адреса) прошу присвоїти даному об’єкту 

поштову адресу. 

Додаток:  

- завірена копія державного акта та рішення на право користування 

земельною ділянкою; 

– копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій; 

- копія сертифіката відповідності Інспекції державного архітектурно-

будівельного контролю у м. Києві; 

- копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна виготовленого КП 

"Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на 

об’єкти нерухомого майна" (Довідка щодо показників на житловий, 

громадський чи виробничий будинок); 

- довідка Головного управління економіки та інвестицій про сплату 

пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури м. Києва. 

 

З повагою 

Директор               І.Іванов 

 

 

 

 



ЗРАЗОК 

 

 

  Голові Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Мартинчуку С.О. 

 

Гр. Зайченка Івана Івановича  

01001, м. Київ 

вул. Московська,29, кв. 18 

тел. 906-13-18 

 

 
 

ЗАЯВА 

 

У зв’язку з розбіжністю у різних правових документах нумерації 

будинку, прошу Вас присвоїти нову (єдину) поштову адресу приватному 

будинку, який розташований на земельній ділянці по вул. Редутній,2. 

 
Після отримання розпорядження про присвоєння поштової адреси, 

зобов’язуюсь : 

1. Звернутись в КП БТІ для отримання технічного паспорту на житловий 

будинок за новою адресою та реєстрації. 

2. Забезпечити своєчасне виготовлення та встановлення на об’єкті 

нерухомості вказівного знаку поштової адреси. 

 

 
дата          підпис 
_______________       _____________ 
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