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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 дозвіл на переоформлення договору найму жилого приміщення в місті  
Коростені по вул. (пров.) ________________________________________ в будинку № _______, 
квартири № ______ із ______ кімнат на моє ім’я в зв’язку з ______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Зі мною зареєстровані: 
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) 
які надають згоду на переоформлення договору найму жилого приміщення (особового 
рахунку) на ______________________________________________________________________. 
 
Документи, що додаються до заяви:  

□ Заява-погодження на збір, обробку та використання персональних даних. 
□ Заява про згоду на переоформлення договору найму жилого приміщення від всіх 

зареєстрованих та проживаючих у квартирі повнолітніх членів сім’ї, а також громадян, 
на яких поширюється ст.71 ЖК УРСР (із підписами завіреними підприємством, на 
балансі якого знаходиться житло).  

□ Довідка (виписка з домової книги про склад сім’ї та прописку) форми № 3. 
□ Копії паспорта (сторінки з фото і  наступні після них та з адресою місця реєстрації). 
□ Копія документа, з якої причини переоформлюється договір найму (копія свідоцтва про 

смерть, копія свідоцтва про розірвання шлюбу, довідка про зміну місця проживання 
попереднього наймача). 

□ Інформація про наявність направлення для переселення з міста Коростеня, у зв’язку із 
радіоактивним забрудненням території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

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


