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Додаток до інформаційної картки 
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Сторінка 1 з 2 

                                                                                     Міському голові 
                                                                                     Москаленку Володимиру Васильовичу  
                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                                        ( прізвище, ім'я та по батькові)                         
                                                                                                      _______________________________________ 
                                                                                                               
                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                                                  (місце проживання)                                                                                     
                                                                                     _______________________________________               
                                                                                                     
                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                                        (телефон)   
 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу забронювати за мною та членами моєї сім’ї жиле приміщення, яке знаходиться 
за адресою: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
у зв’язку із виїздом на роботу _______________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

(вказати місце роботи) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(юридична адреса відповідного підприємства, установи, організації) 
 
 
Документи, що додаються до заяви:  
□ Копія трудового договору (при виїзді на роботу за трудовим договором). 
□ Клопотання підприємства, установи, організації.  
□ Довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку (форма № 3). 
□ Оригінал або нотаріально посвідчена копія документа, що посвідчує повноваження 

особи (у разі звернення уповноваженого представника). 
□ Документ, що стверджує сімейні відносини з особою, до якої виїжджає член сім’ї. 
□ Один з документів, про право особи, до якої виїжджає член сім’ї, на бронювання 

жилого приміщення. 
 
 
Я, громадянин (громадянка) __________________________________________________ 

ознайомлений (ознайомлена) з нормами  Закону України «Про захист персональних даних» та 
добровільно даю  згоду  на обробку, використання та зберігання  своїх персональних даних у 
межах, необхідних для надання адміністративної послуги. 
 
 
"___" ____________ 20__ р.                                          _________________________________________ 

                                                                                                     (підпис)   
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Підписи всіх повнолітніх членів сімї: 

 
"___" ____________ 20__ р.                                          _________________________________________ 

                                                                                                     (підпис)   
"___" ____________ 20__ р.                                          _________________________________________ 

                                                                                                     (підпис)   
"___" ____________ 20__ р.                                          _________________________________________ 

                                                                                                     (підпис)   
"___" ____________ 20__ р.                                          _________________________________________ 

                                                                                                     (підпис)   
 

 

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


