Додаток № 2
до рішення виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради
від ___.___.2021 року № ______

Витяг №__________
про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення/будинку, членові
житлово-будівельного кооперативу

гр. _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

адреса:

____________________________________________________________________
________________________________________________________________
про те, що за зазначеною адресою зареєстровані:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата
народження

№, серія паспорта або
свідоцтва про
народження

Дата
реєстрації

Дата
зняття

Усього _________ осіб
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(адреса підприємства/організації, виконавчого органу)

___________________

Дата

ПРІЗВИЩЕ ім’я 111111

__________________

___________

(ПРІЗВИЩЕ ім’я)

(підпис)

Додаток 13
до Правил

ДОВІДКА
про реєстрацію місця проживання особи
За

відомостями

виконавчого комітету
Миколаївської області

Воскресенської

селищної

ради

(назва органу реєстрації)

місце проживання
прізвище

______________________

ім’я

______________________

по батькові

_______________________

дата і місце народження

_______________________________ року народження

_______________________________________________________________
громадянство/підданство

_______________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*

___________________-_______________
зареєстроване за адресою
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та
соціального захисту або військової частини, за якою реєструється місце проживання)

з ___._________________ року та по ____ ____________ 20 __ р./по теперішній час
(необхідне зазначити).
М.П.

________________
(посада)

ПРІЗВИЩЕ ім’я 111111

_____________
(підпис)

____________________
(ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 13
до Правил

ДОВІДКА
про реєстрацію місця проживання особи
За

відомостями

виконавчого комітету
Миколаївської області

Воскресенської

селищної

ради

(назва органу реєстрації)

місце проживання
прізвище

______________________

ім’я

______________________

по батькові

_______________________

дата і місце народження

_______________________________ року народження

_______________________________________________________________
громадянство/підданство

_______________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*

___________________-_______________
Проживає без реєстрації за адресою
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та
соціального захисту або військової частини, за якою реєструється місце проживання)

з ___._________________ року та по ____ ____________ 20 __ р./по теперішній час
(необхідне зазначити).
М.П.

________________
(посада)

ПРІЗВИЩЕ ім’я 111111

_____________
(підпис)

____________________
(ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 16
до Правил

ДОВІДКА
про зняття з реєстрації місця проживання
За відомостями виконавчого комітету Воскресенської селищної ради Миколаївської
області
(назва органу реєстрації)

місце проживання
прізвище

________________
ім’я
_______________
по батькові
__________________
дата і місце народження
_______________________________ року народження
_______________________________________________________________
громадянство/підданство
_________________________
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*

______________-__________
знято з реєстрації за адресою

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової
частини, за якою реєструється місце проживання)

у зв’язку із:
вибуттям до нового місця проживання

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
виїздом на постійне проживання до _____________________________________________
(назва країни)

з ___ ___________________ ______ року
за

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(вид, серія, номер документа; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*, яким органом оформлений, дата видачі)

_____________________________
(посада)

________________
(підпис)

___________________________________
(ім’я

ПРІЗВИЩЕ)

ПРІЗВИЩЕ ім’я 111111
* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за
кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

ДОВІДКА
Видана гр. ______________________________________________________
____________________________________________________ року народження
в тім, що він/вона дійсно зареєстрований/зареєстрована та проживає в
житловому будинку, який знаходиться за адресою ________________________
____________________________________________________________________
_____________________________, який опалюється пічним опаленням.

Довідка видана за місцем вимоги.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ДОВІДКА
Видана гр. ______________________________________________________
____________________________________________________ року народження
в тім, що він/вона дійсно зареєстрований/зареєстрована та проживає в
житловому будинку, який знаходиться за адресою ______________________
____________________________________________________________________
_____________________________, який опалюється пічним опаленням і
користується скрапленим газом для приготування їжі.

Довідка видана за місцем вимоги.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ДОВІДКА
Видана гр. ______________________________________________________
____________________________________________________ року народження
в тім, що він/вона дійсно проживає без реєстрації в житловому будинку, який
знаходиться за адресою ___________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________.
До складу сім’ї входять:

Довідка видана за місцем вимоги.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

Нотаріусу за місцем вимоги

Довідка
Видана гр. ______________________________________________________
___________ року народження в тому, що гр. ____________________________
______________________________________________ року народження дійсно
був/була зареєстрований/зареєстрована в житловому будинку, який знаходиться
за адресою ________________________________________________
____________________________________________________________________
з ___ ____________________ ________ року та знятий/знята з реєстрації місця
проживання у зв’язку із смертю ___ ____________________ _______ року,
помер/померла ___ __________________ __________ року.
На день відкриття спадщини, тобто на ___ __________________ ________
року, у житловому будинку за вищезазначеною адресою зареєстровані особи:
№

ПІП

Дата народження

Дата реєстрації

___ ___._____р.н.

___.___._____року та по
теперішній час

___.___._____р.н.

___.___._____року та по
теперішній час

Крім вищевказаних осіб в житловому будинку ніхто не зареєстрований.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

Нотаріусу за місцем вимоги

Довідка
Видана гр. ______________________________________________________
___________ року народження в тому, що гр. ____________________________
______________________________________________ року народження дійсно
був/була зареєстрований/зареєстрованна в житловому будинку, який
знаходиться за адресою ________________________________________________
____________________________________________________________________
з ___ ____________________ ________ року та знятий/знята з реєстрації місця
проживання у зв’язку із смертю ___ ____________________ _______ року,
помер/померла ___ __________________ __________ року.
На день відкриття спадщини, тобто на ___ __________________ ________
року, у житловому будинку за вищезазначеною адресою зареєстровані особи
відсутні.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Соборна, 86, смт Воскресенське Вітовський р-н Миколаївська обл., 57210,
тел.(0512) 68-84-21, 68-11-39, 68-11-94, 68-11-37;
E-mail: Voskresenska-rada@i.ua, Web: https: //voskresenska.rada.today

___.___._____ № ______ /02-42
Головне управління Пенсійного
фонду України в Миколаївській
області
54018, м.Миколаїв, пр.Богоявленський, 55Е

ДОВІДКА

Видана гр. _____________________________________________________
_____________________________ року народження в тому, що він/вона дійсно
проводив/проводила поховання _______________________________________
гр. ________________________________________________________________
року народження, який/яка помер/померла ___ ________________ ______
року.
На день смерті проживали разом і вели спільне господарство за адресою
____________________________________________________________________
________________________________________________________________.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Соборна, 86, смт Воскресенське Вітовський р-н Миколаївська обл., 57210,
тел.(0512) 68-84-21, 68-11-39, 68-11-94, 68-11-37;
E-mail: Voskresenska-rada@i.ua, Web: https: //voskresenska.rada.today

___.___._____ № ______ /02-42
Головне управління Пенсійного
фонду України в Миколаївській
області
54018, м.Миколаїв, пр.Богоявленський, 55Е

ДОВІДКА

Видана гр. _____________________________________________________
_____________________________ року народження в тому, що він/вона дійсно
проводив/проводила поховання _______________________________________
гр. ________________________________________________________________
року народження, який/яка помер/померла ___ ________________ ______
року.
Фактичне місце реєстрації ________________________________________
___________________________________________________________________,
але на день смерті проживали разом і вели спільне господарство за адресою
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Соборна, 86, смт Воскресенське Вітовський район Миколаївська область, 57210, тел.(0512) 68-8421, 68-11-39, 68-11-94, 68-11-37; E-mail: Voskresenska-rada@i.ua, Web: https: //voskresenska.rada.today
Код ЄДРПОУ 04376682

№ ________/02-42 від ___.___.______р.

Д О В І Д К А-Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Видана на
________________________________
________________________________
______________________________
_________________ року народження
______________________________________________________________,
_____ року народження зареєстрований/зареєстрована та проживає в житловому
будинку, який знаходиться ____________________________________________
__________________________________________________________________.
Проживає разом з _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Згідно журналів селищної ради, зауважень не було, скарги і заяви на
гр.__________________________________________________________________
з боку сусідів і односельців до селищної ради не надходили.
Довідка-характеристика видана за місцем вимоги.

Посада
ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ДОВІДКА
Видана гр. ______________________________________________________
____________________________________________________ року народження
Воскресенською

селищною

радою

в

тім,

що

він/вона

дійсно

зареєстрований/зареєстрована та проживає в житловому будинку, який
знаходиться за адресою ____________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________,

разом

з

ним/нею

зареєстрований/зареєстрована/зареєстровані та проживає/проживають:
№

П.І.Б.

р.н.

Родинні стосунки

Довідка видана за місцем вимоги.
Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ДОВІДКА
Видана гр. ______________________________________________________
____________________________________________________ року народження
Воскресенською селищною радою в тім, що він/вона дійсно проживає без
реєстрації

в

житловому

будинку,

який

знаходиться

за

адресою

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________,

разом

з

ним/нею

зареєстрований/зареєстрована/зареєстровані та проживає/проживають:
№

П.І.Б.

р.н.

Родинні стосунки

Довідка видана за місцем вимоги.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ДОВІДКА

Видана гр. _____________________________________________________
_____________________________________________ року народження, яка
зареєстрована та проживає в житловому будинку, який знаходиться за адресою
Миколаївська область Миколаївський (Вітовський (Жовтневий)) район
____________________________________________________________________
в тім, що вона дійсно народила та виховала до __________________ річного віку
___________________ дітей:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
Довідка видана за місцем вимоги.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ДОВІДКА

Видана гр. _____________________________________________________
___________________________________________________ року народження,
який/яка зареєстрований/зареєстрована та проживає в житловому будинку, який
знаходиться за адресою ______________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________ в тім, що він/вона _______________ земельну
ділянку в розмірі _________ га, в т.ч.:
-

для обслуговування житлового будинку (присадибна ділянка) _______ га;
для ведення особистого селянського господарства ______________ га;
земельну ділянку для сінокосіння______________ га;
земельну ділянку для випасання худоби ____________ га;
земельну ділянку (пай) _____________ га;
земельну ділянку (пай) чоловіка/дружини ______________ га

Довідка видана за місцем вимоги.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ДОВІДКА

Видана гр. _____________________________________________________
__________________________________року народження, який/яка проживає і
зареєстрований/зареєстрована в житловому будинку, який знаходиться за
адресою: _________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Про те, що він (вона) не має земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства.
Дійсно станом на ___ __________________ _________ року не є членом
особистого селянського господарства на території Воскресенської селищної
ради.
Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
вул. Соборна, 86, смт Воскресенське, Вітовський район, Миколаївська область, 57210,
тел.(0512) 68-84-21, 68-11-39, 68-11-94, 68-11-37;
E-mail: vselrada@gmail.com, Web: https: //voskresenska.rada.today
ЄДРПОУ 04376682

___.___.______ року № _______ /_02-42_
Нотаріусу за місцем вимоги
Довідка
Видана гр. ______________________________________________________
____________________________________________________ року народження
в тому, що в житловому будинку який знаходиться за адресою _____________
____________________________________________________________________
___________________________________________ (______________________ ),
що належить гр. ______________________________________________________
____________________________________________________ (

) станом на

___ _________________ ______________ року зареєстровані особи відсутні.
При посвідченні договору відчуження вищезазначеного житлового
будинку житлові права та інтереси малолітніх (неповнолітніх) дітей не
порушуватимуться.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
вул. Соборна, 86, смт Воскресенське, Вітовський район, Миколаївська область, 57210,
тел.(0512) 68-84-21, 68-11-39, 68-11-94, 68-11-37;
E-mail: vselrada@gmail.com, Web: https: //voskresenska.rada.today
ЄДРПОУ 04376682

___.___.______ року № _______ /_02-42_
Нотаріусу за місцем вимоги
Довідка
Видана гр. ______________________________________________________
____________________________________________________ року народження
в тому, що в житловому будинку який знаходиться за адресою _____________
____________________________________________________________________
___________________________________________ (______________________ ),
що належить гр. ______________________________________________________
____________________________________________________ ( ) станом на
___ _________________ ______________ року зареєстровані особи:
№

ПІП

Дата народження

Дата реєстрації

___ ___._____р.н.

___.___._____року та по
теперішній час

___.___._____р.н.

___.___._____року та по
теперішній час

При посвідченні договору відчуження вищезазначеного житлового
будинку житлові права та інтереси малолітніх (неповнолітніх) дітей не
порушуватимуться.

Посада

ПРІЗВИЩЕ ім’я 68-11-39

підпис

ім’я ПРІЗВИЩЕ

ВИПИСКА
згідно запису № ______-__ книги по господарського обліку ради № ___
_________________________________________________________________
1. Домогосподарство з реєстрацією місця проживання (без реєстрації місця
проживання) на території ради за адресою _______________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ПІП голови домогосподарства – _____________________________________.
І. Відомості про членів домогосподарства з реєстрацією місця проживання на
території ради
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
ІІ. Житловий будинок в приватній власності, користуванні громадянина
___________________________________________________________________.
ІІ.1. Житловий будинок ________________-:
Рік побудови – _______________________рр..
Матеріал стін – ______________________
Матеріал крівлі – _____________________________
Загальна площа будинку – ____________ кв.м.
Житлова площа – ___________________ кв.м.
Кількість кімнат – ________________.
Житловий будинок __________________:
Рік побудови – _____________________р.
Матеріал стін – _________________

Матеріал крівлі – _______________
Загальна площа будинку – ________ кв.м.
Житлова площа – _______________ кв.м.
Кількість кімнат – ______________
Наявність:
Водопроводу – _____________
Горячого водопостачання – _____________Каналізації – __________________
Ванної – ______________________
Опалення від індивідуальних установок – ___________________
Пічного – ________________
Природного газу – __________________________
Підлогової електричної плити – _______________________
Погосподарські будівлі та споруди - ___________________.
2. Земля в особистому користуванні об’єкта
земельна ділянка площею ________ га, із них
________ га – для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд
____________ га – для ведення особистого селянського господарства.
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Ф-3
ДОВІДКА
Інформаційні відомості про зареєстрованих у житловому приміщенні у житловому приміщенні/будинку особи

Видана гр. _____________________________________________________
___________________________________________________ року народження,
Воскресенською селищною радою в тім, що він/вона дійсно
зареєстрований/зареєстрована та проживає в житловому будинку, який
знаходиться за адресою ________________________________________________
_________________________________________________________________
(________________________________).
Власником житлового будинку є ___________________________________
_________________________________________________ (1/1).
На даній площі проживають з правом ______ особи
№
п/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Дата
народження

Дата
реєстрації
З ___.___._____
року та то
теперішній час

На даній площі проживають без права _____ осіб
№
п/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Дата
народження

Дата
реєстрації

Довідка видана за місцем вимоги.
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Ф-3

ДОВІДКА
Інформаційні відомості про зареєстрованих у житловому приміщенні у житловому приміщенні/будинку особи

Видана гр. _____________________________________________________
___________________________________________________
року
народження, Воскресенською селищною радою в тім, що він/вона дійсно не
зареєстрований/зареєстрована, але проживає в житловому будинку який
знаходиться за адресою ________________________________________________
________________________________________________________________
(_________________________).
Власником житлового будинку є ___________________________________
_________________________________________________ (1/1).
На даній площі проживають з правом ______ особи
№
п/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Дата
народження

Дата
реєстрації
З ___.___._____
року та то
теперішній час

На даній площі проживають без права _____ осіб
№
п/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Дата
народження

Дата
реєстрації

Довідка видана за місцем вимоги.
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