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РОЗДІЛ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 
РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ 

 
СПРАВА № ___________________ 
 

ДАТА: ______________________ 

 

 

РЕЄСТР. НОМЕР: _______________ 
 

 
 
Стосовно: запит про видачу СВІДОЦТВА ПРО ПРИДАТНІСТЬ  ЖИТЛА  ДЛЯ 
ПРОЖИВАННЯ з метою підтвердження відповідності вимогам згідно з 
Законодавчим декретом від 25.07.1998 р. № 286 і подальшим його змінам. 
 
Я, що підписався (-лася) нижче, 

_____________________________________________________, 

що народився (-лася) в __________________________________ провінції _____ __ .__ 

.____ р., 

фіскальний код _________________________________________, 

мешкаю за адресою: _______________________ вул./площа ______________________ 

буд. ___ телефон: ____________________, 

в якості 

 □ власника житла, яке підлягає засвідченню 
 □ орендатора житла, яке підлягає засвідченню 
 □ особи, прописаної в житловому приміщенні, яке підлягає засвідченню 
 □ інше __________________________________ 
 

ПРОШУ 
видати мені вказане в цьому запиті свідоцтво щодо житла, яке знаходиться на 

території комуни Ларі, в мікрорайоні / селищі 

_____________________________________________ 

вул. _______________________________ буд. № _______, 



зареєстрованого в Агентстві території Пізи в кадастрі будівель комуни Ларі в 

кадастровому плані № __________ ділянка № _______________ частина № 

__________ 
 
для цілей, передбачених вказаним законодавчим актом, а саме: 
□ возз'єднання сім'ї (див. документацію, яку необхідно обов'язково додати) 
□ Декрет про міграційні потоки громадян країн, які не входять до складу ЄС 
□ поновлення дозволу на проживання / дозволу на проживання ЄС (колишня посвідка 
на проживання) 
□ поновлення дозволу на проживання 
□ інше _________________ 
 
З цією метою  

ПОВІДОМЛЯЮ, ЩО 

ВЛАСНИКОМ житла є ______________________________________________; 

особою, на яку ОФОРМЛЕНИЙ договір оренди / безкоштовного користування, є 

_____________________________________. 

 
ДОДАЮ ДО ЗАПИТУ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ: 
 
� Фотокопія дійсного і належним чином зареєстрованого договору про право власності 
/ оренди / інше _____________________________ на дане житло, 
 

або 

� Заява про прийняття спадщини на вказане житло; 
 
� Фотокопія посвідчення особи (внутрішній паспорт, посвідка водія, дозвіл на 
проживання, дозвіл на проживання ЄС); 
 
� Поновлений витяг з кадастру із зазначенням кількості приміщень; 
 
� Кадастровий план житлового помешкання, яке підлягає засвідченню (виданий 
провінційним відділом Агентства території, відділ Пізи) 
 

або 

� Заява про відповідність фактичного стану житла містобудівним вимогам, складена 
власником (шляхом заповнення форми "A", що додається) 
 
Примітка: документи, які необхідно обов'язково надати для отримання свідоцтва з 
метою ВОЗЗ'ЄДНАННЯ СІМ'Ї: 
 
� План житла в масштабі 1:50 або 1:100, який повинен бути складений, скріплений 
печаткою та підписаний уповноваженим техніком (з вказівкою призначення, площі, 
висоти приміщень і розмірів вікон), з відповідною заявою про відповідність 
схематичного зображення дійсному фактичному стану житла) 
 



� Інше 
  (зазначити)________________________________________________________ 
 
Ларі, ___________________ р.      Підпис заявника 

 
_____________________ 



ФОРМА "A" 
Заява про відповідність житла містобудівним вимогам 

 
ЗАЯВА, ЩО ЗАМІНЮЄ НОТАРІАЛЬНИЙ АКТ 

(ст. 47 Наказу Президента Республіки D.P.R. від 28.12.2000 р. № 445) 
 

Я, що нижче підписався (-лася) 
______________________________________________________, що народився (-лася) 
в ___________________________________________ __________________ р., мешкаю 
за адресою: ___________________________________ мікрорайон 
______________________________ вул./площа ______________________ буд.___, 
телефон: ______________________, 
фіскальний код 
__________________________________________________________________, 
в якості: ВЛАСНИКА / (інше звання) 
________________________________________________ 
житла, яке знаходиться на території комуни Ларі, в мікрорайоні/селищі 
_____________________ 
вул. ___________________________ буд. № ______, зареєстрованого в Агентстві 
території Пізи в кадастрі будівель комуни Ларі в кадастровому плані № __________ 
ділянка № _______________ частина № __________; 
 
на підставі та згідно зі ст. 47 Наказу Президента Республіки D.P.R. від 28.12.2000 р. № 
445, усвідомлюючи, що неправдиві свідчення та фальсифікація актів тягнуть за собою 
відповідальність згідно з кримінальним кодексом, 

ЗАЯВЛЯЮ 

- СПОРУДЖЕННЯ / БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА - 
� Вищевказане житло, яке є предметом цієї заяви про видачу свідоцтва, споруджено 
на підставі: (ліцензія на будівництво / дозвіл на будівництво / інше, вказати) 
______________________________________ №__________________ від 
___.____._______ р. 
______________________________________ №__________________ від 
___.____._______ р. 
� Житло, яке є предметом цієї заяви про видачу свідоцтва, вже було споруджено на 
дату набрання чинності Законом № 765 від 6 серпня 1967 р. (введення в дію 1 вересня 
1967 р.); 
� Житло, яке є предметом цієї заяви про видачу свідоцтва, вже було споруджено на 
дату набрання чинності Законом № 1.150 від 17 серпня 1942 р. (введення в дію 17 
жовтня 1942 р.); 

 
- ПЕРЕБУДОВА ЖИТЛА - 

� Перебудова житла не відбувалася та з часу його спорудження не виконувались 
будівельні роботи або зміни цільового призначення, які потребують документ на 
будівництво (ліцензія, дозвіл на будівництво, заява про початок діяльності, узаконення 
будівельної споруди та ін.), 



� Відбулися перебудови житла на підставі: 
(ліцензія на будівництво / дозвіл на будівництво / заява про початок діяльності / інше, 
вказати) 
______________________________________ №__________________ від 
___.____._______ р. 
______________________________________ №__________________ від 
___.____._______ р. 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЖИТЛА БУДІВЕЛЬНИМ ВИМОГАМ 

Дійсний стан житла відповідає будівельним документам, вказаним в графах "законність 
житла" та "перебудова житла", на даний час знаходиться в гарному цілісному стані і 
відповідає санітарно-гігієнічним нормам; 
 
додаю до цього запиту фотокопію посвідчення особи згідно с Наказом Президента 
Республіки D.P.R. від 28.12.2000 р. № 445 
 
        ПІДПИС ЗАЯВНИКА 


