ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2012 № 595/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 14.12.2012 № 1841/5)

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо іншого речового права)
Вид реєстрації:

виникнення

припинення

перехід

Відомості про інше
речове право

Номер запису про інше речове право*:

право користування (сервітут)

іпотека

право володіння

право оренди земельної ділянки

право господарського відання

довірче управління майном

право оперативного управління
управлінняууправління
право постійного користування земельною ділянкою

право забудови земельної ділянки (суперфіцій)

право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами

Відомості про
Відомості про
об'єкт нерухомого майна
об'єкт нерухомого майна

інше речове право:
Тип
об'єкта:

земельна ділянка

нежитлове приміщення

житлове приміщення

квартира

об'єкт незавершеного будівництва

житловий будинок

будівля

споруда

інший

Реєстраційний номер об'єкта
нерухомого майна:
Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна:
Район

Область
Населений пункт

Вулиця

№ буд. / зем. діл.

Іменований об'єкт
№ корп./секц.

№ блоку/гар./кв.

№ кімн./прим.

Кадастровий номер земельної ділянки:
Відомості про суб'єкта
речового права

Суб'єкт права є заявником**
фізична особа

юридична особа

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

Податковий номер:
Документ, що посвідчує особу:
Паспорт громадянина України

або

інший документ

Серія, номер:

Дата видачі

д

д

м

м

р

р

р

р

Видавник:

Відомості про заявника
(уповноважену особу)

Прізвище, ім'я, по батькові

Податковий номер:
Документ, що посвідчує особу:
Паспорт громадянина України

або

Серія, номер:

інший документ
Дата видачі

д

д

м

м

р

р

р

р

Дата видачі

д

д

м

м

р

р

р

р

Видавник:
Документ, що підтверджує повноваження особи:
Серія, номер:
Видавник:

Спосіб отримання документів:

особисто

рекомендованим листом

Поштова адреса, за якою треба надсилати документи:
Країна

Індекс

Область

Населений пункт

Вулиця

Район
буд.

корп.

кв.

Підтверджую згоду на обробку персональних даних.
Телефон заявника /
електронна пошта

Службові відмітки

Підпис заявника

Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації

д

д

м

м

р

р

р

р

____________
* Номер запису про інше речове право зазначається у випадку реєстрації припинення іншого речового права.
** Позначається символом , якщо заява подається суб'єктом речового права. При цьому блок "Відомості про заявника
(уповноважену особу)" не заповнюється.

