Штамп

Додаток 3.
ДОВІДКА
про місце проживання та склад сім'ї

Видана ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що він (вона) проживає і місце проживання зареєстровано за адресою: м.Слов’янськ,
__________________________________________________________________________________
(провулок, вулиця, бульвар, проспект тощо)

Будинок № ___, квартира № ____ загальною площею _____ кв.м., яка складається з ___ кімнат
житловою площею _____ кв.м., розташована на _____ поверсі ____ поверхового будинку
__________________________власності, що перебуває на балансі _________________________
(державної, комунальної, приватної)

(найменування суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________________________
Особовий рахунок відкрито на ім'я ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________________________
Будинок обладнано
системою
електропостачання,
водопроводу, водовідведення,
центрального опалення, газопостачання, ліфтом (необхідне підкреслити).
Технічний стан будинку і характеристика житлового приміщення:
__________________________________________________________________________________
(добрий, задовільний, незадовільний, аварійний, підлягає реконструкції/реставрації/знесенню)

У житловому приміщенні проживає ___________ членів сім'ї:
№
з/п

Прізвище,
ім’я
та по батькові

1

2

Родинні
стосунки з
особою, на
ім’я якої
відкрито
особовий
рахунок

Рік
народження

3

4

Дата реєстрації міста
проживання
У даному
приміщенні

У даному
населено
му пункті

5

6

Відмітка про
зняття з
реєстрації
місця
проживання
тимчасово
відсутнього
члена сім’ї, за
яким
зберігається
житлове
приміщення
7

Керівник організації, що
здійснює управління
житловим будинком
_____________________ ____
/посада/

Паспортист

_________
(підпис)

______________
/підпис/
__________________________
/ПІБ/

__________________________
/ПІБ/

Слов'янському міському голові
__________________________
Від кого __________________
__________________________
який (яка) мешкає за адресою:
__________________________
__________________________
__________________________
тел. ______________________

Заява.
Прошу змінити договір найму житлового приміщення /квартири/ за адресою:
м.Слов'янськ, вул./пров.________________________, будинок № _____, квартира №________
та визнати мене___________________________________________________________________
/ ПІБ /

основним квартиронаймачем у зв'язку з тим, що_______________________________________
(ВКАЗАТИ ПРИЧИНУ)

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.
Склад сім’ї _______чол.

«______» ________20_____р.

_____________________
/Підпис заявника/

Згідно Закону України “Про захист персональних даних” я ____________________
добровільно даю згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних.

Додаток 2.

Згода
Я,
____________________________________________________________________
/ПІБ/

Паспорт_______№_______________, виданий_____________________________
____________________________________________________________________
Даю згоду на переоформлення договору найма на житлове приміщення
/квартира/ за адресою: м. Слов'янськ, вул./пров.___________________________,
будинок №_______, квартира №________ На мою мати (Батька, сестру, брата,
чоловіка, дружину) Прізвище, ім’я, по батькові)___________________________
____________________________________________________________________.

“_____”___________20____року

Підпис / ПІБ /

