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Додаток 1 до інформаційної картки щодо видачі рішення про надання дозволу на укладення 
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Сторінка 1 з 2 

                                                                             Коростенському міському голові  
                                                                             Москаленку Володимиру Васильовичу  
                                                                             __________________________________________ 
                                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)      
                                                                                             __________________________________________                                                                                                 
                                                                             __________________________________________ 
                                                                                                     (місце реєстрації/проживання) 
                                                                              __________________________________________ 
                                                                                              __________________________________________ 
                                                                                                                                     (телефон)   
 

ЗАЯВА 
 

Прошу надати мені та моїй сім’ї жиле приміщення на умовах оренди в місті Коростені 
по вул. _______________________ в будинку № ______ квартиру № _______ із ______ кімнат. 

Сім’я складається з ______ чоловік, з них:  
1.________________________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім'я та по батькові, родинні відносини  членів  сім`ї, рік народження, підпис) 
2.________________________________________________________________________________ 
                   (прізвище, ім'я та по батькові, родинні відносини  членів  сім`ї, рік народження, підпис) 
3.________________________________________________________________________________ 
                   (прізвище, ім'я та по батькові, родинні відносини  членів  сім`ї, рік народження, підпис) 
4.________________________________________________________________________________ 
                   (прізвище, ім'я та по батькові, родинні відносини  членів  сім`ї, рік народження, підпис) 
5.________________________________________________________________________________ 
                   (прізвище, ім'я та по батькові, родинні відносини  членів  сім`ї, рік народження, підпис) 

Іншого житла в місті Коростені не маю (якщо є, то вказати яке і його адресу) _________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Документи, що додаються до заяви:  

□ Заява-погодження на збір, обробку та використання персональних даних. 
□ Погодження від підприємства, на балансі якого знаходиться житло (для продовження 

терміну дії оренди).  
□ Клопотання адміністрації  підприємства, організації, установи міста, в якій працює 

заявник, про потребу у забезпеченні його житлом. 
□ Довідка (виписка з домової книги про склад сім’ї та прописку) форми № 3. 
□ Довідка Коростенського бюро технічної інвентаризації про наявність (відсутність) 

приватного житла всіх осіб, які бажають поселитися в жиле приміщення. 
□ Копії документів про пільги (при наявності). 
□ Копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї (сторінки з фото і  наступні після них та з 

адресою місця реєстрації). 
□ Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів всіх членів сім’ї або копії 

сторінок паспортів із відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за 
серією та номером паспорта. 

□ Копії свідоцтв про народження дітей (для неповнолітніх членів сім’ї). 
 
"___" ____________ 20__ р.                            Особистий підпис____________________________ 
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Сторінка 2 з 2 

 
 

Заповнюється адміністратором: 
 
"____" ____________ 20__ р.                              Реєстраційний номер ___________________ 
      (дата надходження заяви) 
________________________                               ______________________________________ 
                 (підпис)                                                                            (ініціали та прізвище адміністратора) 
 


