
Миколаївському міському голові 

Олександру Сєнкевичу 
 

 

____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

____________________________________ 
(адреса, за якою зареєстроване місце проживання) 

____________________________________ 
(телефон) 

ЗАЯВА 
 

Прошу зарахувати на квартирний облік для поліпшення житлових умов мене з сім’єю: 

1. Я, __________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

 

Зареєстроване місце проживання з _____ р. за адресою: _______________________________ 

_______________________________________________________________________________

Фактично проживаю за адресою:___________________________________________________ 

як ________________________________________________ (родинні відносини з основним квартиронаймачем) 

Квартира складається з _______ кімнат, житлова площа _____ м.кв., з кухнею (без кухні), 

з комунальними вигодами (без вигод), що належить______________________________________ 
         (прізвище, ім’я, по батькові) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Працюю з _________ р. __________________________________________________________ 
                       (де і ким) 

__________________________________________________________________________________ 

Користуюсь пільгою як __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(документ, який підтверджує пільгу) 

Додатково повідомляю: у власності на території України житлову площу ______________ 
                            (маю або не маю) 

(у разі наявності в заявника та зазначених у цій заяві членів сім’ї у власності житлової площі, вказати 

адресу, розмір житлової площі та її частку.  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Зобов’язуюсь щорічно, у період з 01 жовтня до 30 грудня, подавати довідки з місця 

проживання про склад сім’ї та реєстрацію, з місця праці повнолітніх членів моєї сім’ї для 

перереєстрації нашої черги, а також повідомляти Миколаївську міську раду про зміни житлових 

умов і склад моєї сім’ї. 

       __________                                                                            ______________________ 
 (підпис)                                                                                                          (прізвищ е, ім’я, по батькові) 

__________________________                   ______________________ 
    (підпис повнолітнього члена сім'ї)         (прізвище, ім’я, по батькові) 

                                         

__________________________                     _________________________ 
      (підпис повнолітнього члена сім'ї)          (прізвище, ім’я, по батькові) 

           

 __________________________                  ______________________ 
         (підпис повнолітнього члена сім'ї)           (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Заповнюється адміністратором: 

«______»____________ 2021р.                            Реєстраційний номер заяви_________________ 
     (дата надходження заяви) 

_________________________                              __________________________________________          
(підпис)                                                                               (ініціали, призвище адміністратора) 



Перелік документів, 

засвідчених заявником, який несе відповідальність за їх достовірність: 

х Перелік документів Кількість 

 Довідки з місця реєстрації на кожного зареєстрованого в житловому приміщенні, видані не раніше 

ніж за 1 місяць до дня подання  заяви ____________________________________________________ 
 

 Витяг з особового рахунку по житловому приміщенню;  

 Довідки про працевлаштування з місця роботи  на всіх повнолітніх членів сімї_________________  

 Довідки про те, чи перебувають заявник та  члени    сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи 

__________________________________________________________________________________ 
 

 Копія паспорта громадянина України,  витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації 

місця проживання___________________________________________________________________ 
 

 Копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї  на надання пільг 

відповідно до вимог чинного законодавства_______________________________________________ 

 

 

 Копії свідоцтва про народження дітей (документів, які підтверджують родинний зв’язок);  

 Копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу (документів, які підтверджують родинний 

зв’язок); 
 

 Копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків ______________________________________________________________ 

 

 

 Копія правовстановлюючого документу на займану житлову площу (ордеру, свідоцтва про право 

власності, свідоцтва про спадщину, договору купівлі-продажу, договору дарування, міни) та 

технічного паспорта (при наявності) ; 

 

 Копія договору піднайму (найму, оренди) житла;  

 Довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; 
 

 Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та учасника бойових дій, особи з 

інвалідністю внаслідок війни та кожного члена сім’ї (про перебування на обліку в Єдиній 

інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб)____________________________________ 

 

 Копія про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи -учасника бойових дій, особи з 

інвалідністю внаслідок війни та кожного члена сім’ї (згідно з Порядком оформлення і видачі 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509); 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Бажаний спосіб отримання результату: 

     особисто       поштою  

 

 
Даю згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний код тощо) з метою забезпечення реалізації 

адміністративно-правових відносин. 

Мене попереджено, що уразі укладання мною договору найму, піднайму житла інформація по договору буде 

надана до ГУ Державної фіскальної служби у Миколаївській області 

 

«___» ______________ 2020 року      ________________/__________________   

                 (дата)                    (підпис/прізвище, ініціали) 

  ________________/__________________   

(підпис/прізвище, ініціали) 

 

  ________________/__________________   

        (підпис/прізвище, ініціали) 

  ________________/__________________   

                     (підпис/прізвище, ініціали) 

 
 
 
 


