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Сторінка 1 з 2 

                               Коростенському міському голові Москаленку Володимиру Васильовичу  
                               __________________________________________________________________ 
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)                                                                                                      
                               проживаючого(ої): м. Коростень з «____» _________________  _______ року 
                    вул.(пров.) __________________________ буд. № _______ кв. ____________ 
          телефон __________________________________________________________ 
                                                                                                          (телефон)   
 

ЗАЯВА 
 

Прошу прийняти мене та мою сім’ю на соціальний квартирний облік для отримання 
житла, у зв‘язку ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
та надати мені та моїй сім’ї соціальне жиле приміщення (на умовах оренди соціального житла) 
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. 
□ Довідка про місце проживання та склад сім'ї встановленої форми, видана не раніше ніж 

за місяць до дня подання заяви.  
□ Копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї (сторінки з фото і  наступні після них та з 

адресою місця реєстрації). 
□ Копії свідоцтв про народження дітей (для неповнолітніх членів сім’ї). 
□ 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. 

□ Довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік, отриманих в 
грошовій формі з будь-яких джерел на території України та за її межами. 

□ Відомості про вартість майна, що перебувало та перебуває у власності громадянина та 
членів його сім'ї за останні п’ять років. 

□ Копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання 
пільг під час взяття на облік. 
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Сторінка 2 з 2 

 
Для взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх 
числа: 

□ Копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування, особи з їх числа. 

□ Копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування, особи з їх числа. 

□ Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитині-сироті, дитині, 
позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа. 

□ Довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа 
з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання. 

 
 
 
"___" ____________ 20__ р.                            Особистий підпис____________________________ 
 
 
 

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


