
Козелецькому селищному 

голові Дмитренко Олені 

Борисівні 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

ЗАЯВА 

Прошу зарахувати на квартирний облік для поліпшення житлових умов 

мене з сім'єю: 

1.Я, ________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________ 

 

Проживаю і прописаний з _______р. 

як__________________________________________________________________ 

                                   (родинні відносини з основним квартиронаймачем) 

за 

адресою:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Квартира складається з _______ кімнат жит. пл. _________ з кухнею (без кухні), 

з комунальними зручностями (без зручн.). 

 

Працюю з _______ р.__________________________________________________ 

(де і ким) 

____________________________________________________________________

Користуюсь пільгою 

як__________________________________________________________________ 

                                (документ, який підтверджує пільгу) 

____________________________________________________________________

_________________Телефон домашній  

_________________ Телефон службовий 

_________________ Телефон мобільний 

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 

Козелецьку селищну раду про зміни житлових умов і склад моєї сім'ї. 

 



Підписи повнолітніх членів моєї сім'ї, які зараховуються на квартирний 

(кооперативний) облік: 

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________     

4.___________________________________________________ 

5.___________________________________________________     

6.___________________________________________________ 

 

Дата подачі заяви ______________________________ 

 

ДО ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ: 

1. Довідка про склад сім'ї 

2. Довідки з місця роботи осіб, які підписали заяву про зарахування на 

квартирний (кооперативний) облік  

3. Копії паспортів повнолітніх осіб, які зазначені в заяві 

4. Акт обстеження житлових умов 

5. Засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження 

дітей) 

6. Якщо квартира приватизована - копія  технічного паспорту та копія 

документу, що підтверджує право власності на житло  

7. Якщо проживає за договором піднайму жилого приміщення - копію договору 

піднайму   

8. Якщо проживає за договором найму жилого приміщення в будинках 

(квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в 

будинках житлово-будівельних кооперативів - копію договору найму 

9. Якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно 

затвердженого переліку – засвідчену копію медичного висновку (форми №3) 

лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) 

10. Якщо особа, яка стає на квартирний  облік, має право на пільги - засвідчені 

копії документів, які підтверджують право на пільги 

11. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру нерухомого майна на 

всіх осіб, зазначених в заяві. 

 

Пропозиції громадської житлово-комунальної комісії: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 


