
Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Миргородської міської ради 

від 17 лютого 2021 року  № 78 

 

зразок № 1 

«____» _________ 201_  року 

 

вих. № _______/_____ 

 

 

 

Відділ  реєстрації місця 

проживання громадян виконавчого 

комітету Миргородської міської 

ради  

 

ЗАПИТ  

про склад зареєстрованих у житловому приміщені осіб  

для посвідчення договорів 

 

У зв’язку з посвідченням мною, державним (приватним) нотаріусом 

________________________________ міського нотаріального округу __________________, договору  

____________________ житлового приміщення, квартири номер _____, будинку номер ______що 

розташоване (а)  по вулиці (пров.) _________ у місті Миргород, яка належить на праві власності 

_____________________________________________________ 

                                                                               (ПІП власника) 

керуючись вимогами ст.4,46 Закону України «Про нотаріат», прошу у встановленому законодавством 

порядку надати інформацію щодо зареєстрованих осіб у зазначеній вище квартирі, будинку якщо такі 

є, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та дат їх народження. 

Відповідь на цей запит прошу видати на руки пред’явнику даного запиту 

____________________________ або направити поштою на мою адресу (необхідне підкреслити). 

 

 

Державний (приватний) нотаріус  

 МП     _____________                  ____________________ 

                                                                            (підпис)                                        (ПІП)              

 

зразок № 2 

 

«____» ________ 201__ року 

 

вих. № _______/_____ 

 

Відділ  реєстрації місця проживання 

громадян виконавчого комітету 

Миргородської міської ради  

 

ЗАПИТ 

про зареєстрованих за місцем проживання осіб  

для оформлення спадщини 

 

У провадженні державного (приватного) нотаріуса ______________ міського нотаріального 

округу ______________ знаходиться спадкова справа №_________. 

На підставі статей 4, 46 Закону України «Про нотаріат» прошу надати інформацію про склад 

зареєстрованих осіб станом на _______________ у житловому приміщенні, квартирі_____, будинку    

№ _______, що знаходиться в місті Миргород по вул. (пров.)________________,  з обов’язковим 

зазначенням прізвищ, імен, по батькові, дат народження, а також з вказівкою дати постановки на 

реєстраційний облік таких осіб.  

Інформація необхідна для оформлення спадщини після померлого _________ року 

________________(ПІБ). 

 

Відповідь на цей запит прошу видати на руки пред’явнику даного запиту 

___________________ або направити поштою на мою адресу (необхідне підкреслити). 

 

 

Державний (приватний) нотаріус  

 МП      _____________     _____________ 

 

Керуюча справами виконавчого комітету     Антоніна Нікітченко 

 



 

Додаток  3 

до рішення виконавчого комітету 

Миргородської міської ради 

від 17 лютого 2021 року № 78 
 

 

Начальнику відділу реєстрації місця проживання 

громадян виконавчого комітету Миргородської міської ради  

 

_______________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові заявника   

                     (представника), 

     ________________________________________ 

                       (контактний телефон) 

                                                                                                                                                                                       

ЗАЯВА 

   про надання довідки про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

                                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прошу  видати мені довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. 

 

Підтверджую, що я зареєстрований за адресою: 

_____________________________________________________________________________ 

 

До складу зареєстрованих осіб за даною адресою входять  або про відсутність зареєстрованих осіб за 

даною адресою  (необхідне підкреслити): 

 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, та по батькові 

  

  

  

  

  

  

 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» 

 

Я,________________________________________________________________несу особисту 

відповідальність за документи, які додані до заяви  та дані, які зазначені в заяві.  

 

 

 

Довідка необхідна для __________________________________ 

 

 

«___»_____________202__ року  

                                                                              ________________ (підпис заявника) 
 

 

Керуюча справами виконавчого комітету     Антоніна Нікітченко 

 

 

 

 

 



Додаток 4   

до рішення виконавчого комітету 

Миргородської міської ради 

від 17 лютого 2021 року № 78 
 

 

Начальнику відділу реєстрації місця проживання 

громадян виконавчого комітету Миргородської міської ради  

 

_____________________________________ 

        (прізвище, ім’я по батькові заявника) 

       

 _____________________________________ 

                       (контактний телефон) 

                                                                                                                                                                                       

ЗАЯВА 

   про надання довідки про зареєстрованих осіб з померлим на день його смерті 

 

Я,_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

                                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прошу  видати мені довідку про зареєстрованих осіб з померлим на день його смерті. 

 

Підтверджую, що я зареєстрований  за адресою: 

____________________________________________________________________________________ 

 

До складу зареєстрованих осіб з померлим на день його смерті входили: 

 

№ 

п/п 

ПІП Дата народження 

   

   

   

   

   

   

 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» 

 

Я,________________________________________________________________несу особисту 

відповідальність за документи, які додані до заяви  та дані, які зазначені в заяві.  

 

Довідка необхідна для __________________________________ 

 

 

 

 

 

«___»_____________202__ року  

                                                                              ________________ (підпис заявника) 
 
 

Керуюча справами виконавчого комітету     Антоніна Нікітченко 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  5 

до рішення виконавчого комітету 

Миргородської міської ради 

від 17 лютого 2021 року № 78 
 

 

Начальнику відділу реєстрації місця проживання 

громадян виконавчого комітету Миргородської міської ради  

 

_______________________________________ 

   (прізвище, ім’я по батькові заявника (представника), 

      

________________________________________ 

                       (контактний телефон) 

                                                                                                                                                                                       

ЗАЯВА 

   про надання довідки про зареєстровану особу в житловому приміщенні за певний період 

 

Я,_________________________________________________________________________________ 

                                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прошу  видати мені довідку про зареєстровану особу в житловому приміщенні за певний період. 

 

Підтверджую, що я був (ла) зареєстрований (на) за адресою (адресами): м. Миргород, 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» 

 

Я,________________________________________________________________несу особисту 

відповідальність за документи, які додані до заяви  та дані, які зазначені в заяві.  

 

 

 

Довідка необхідна для __________________________________ 

 

 

«___»_____________202__ року  

                                                                              ________________ (підпис заявника) 
 
 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                    Антоніна Нікітченко 


