
 

ЗРАЗОК (первинна постановка на облік) 
 

 Харківському міському голові 
 

 

гр. _____ІВАНОВА ІВАНА ІВАНОВИЧА_______________ 

(П.І.Б. повністю) 
 

61036_, м. Харків, вул._____КОВТУНА, 17_КВ. 190_______ 

_________________________________________________ 

 

к/ телефон:__________(000) 000 00 00_________________ 
 

 

ЗАЯВА 

 

 Прошу взяти мене на квартирний (кооперативний) облік, як громадянина, що 

потребує поліпшення житлових умов, за загальною чергою та внести до списку 

першочергового (позачергового) надання житлової площі, як 

__________ПОСТРАЖДАЛОГО ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС_____________, 

складом сім`ї__ДВОХ__осіб/особи:  

1. __ІВАНОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА - донька, 1983 Р.Н_____________________ 
           (П.І.Б,  родинні стосунки  членів  сім`ї, рік народження) 

2. ___________________________________________________________________ 
           (П.І.Б ,  родинні стосунки  членів  сім`ї, рік народження) 

 

і т.д. 

 

_22 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ__                                                             __ПІДПИС__ 
                     (дата)                                                                                                                           (підпис) 

 

 

Згодні:   (Підпис) _____ (___ІВАНОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА ______) 
 

    (Підпис) _____ (______П,І,Б, дорослих членів сім’ї ______________) 

  

    (Підпис) _____ (______П,І,Б, дорослих членів сім’ї ______________) 



ЗРАЗОК (при зміні складу сім’ї) 

 
  

 

 Харківському міському голові 

 

гр. ________ЯКОВЛЕВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ____ 
(П.І.Б.) 

________________________________________________________, 

 

який  мешкає за адресою: 61_036_, м. Харків, 

________ВУЛ. ВЕСНІНА, 15 КВ. 17___________ 

________________________________________ 

к/ телефон:_______(000) 000 00 00_________ 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

 Я,________________ЯКОВЛЕВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ______________________ 
(П.І.Б.) 

перебуваю на квартирному обліку, як громадянин що потребує поліпшення 

житлових умов, за загальною чергою та за списком першочергового (позачергового) 

надання житлової площі, як _____________________________, 

складом сім`ї _2__осіб/особи (я, ________ДРУЖИНА – ЯКОВЛЕВА А.А._______). 

 Прошу включити до (виключити із) складу моєї сім’ї __СИНА – ЯКОВЛЕВА 

С.П.- 2012 Р.Н._____ у зв`язку із 

______________________НАРОДЖЕННЯМ_____________________________ 

та вважати мене таким що перебуває на квартирному обліку за загальною чергою з 

__00.00.0000 _ р. та за списком першочергового (позачергового) надання житлової 

площі, як ____________________________________________ 

з _____________ р., складом сім’ї ___3__ осіб(особи): 

  

          1. ЯКОВЛЕВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ                    – 1980 Р.Н 

 2. ЯКОВЛЕВА АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЕВНА   - 1985 Р.Н. 

            3. ЯКОВЛЕВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ                     - 2012 Р.Н. 

 

_22 ЧЕРВНЯ 2021___                                                                 __ПІДПИС____ 
         (дата)                                                                                                                               (підпис)   

 

Згодні: 

            ЯКОВЛЕВА А.А.____  (   підпис ) 

 

  

        (Дорослих членів сім’ї) 
 



 

ЗРАЗОК(при скороченні штату на підприємстві) 

 

 
  

 Харківському міському голові 

 

гр. _____ПЕТРОВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ______ 
(П.І.Б.) 

________________________________________________________, 

 

який  мешкає за адресою: 61_036__, м. Харків, 

_______ВУЛ.ПЛЕХАНІВСЬКА, 121_______ 

________________________________________ 

к/ телефон:_______(000) 000 00 00_________ 

 
 

ЗАЯВА 

 

        Я,_______________ ПЕТРОВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ_____________________ 
(П.І.Б.) 

перебував на квартирному обліку за місцем роботи___ДП ЗАВОД ІМЕНІ МАЛИШЕВА 

____________________________________________________, 
(назва підприємства, організації, установи)  

складом сім`ї _2_осіб/особи____(я, ___ДОНЬКА – ПЕТРОВА С.П. – 1985 Р.Н_____ 

___________________________________________________________________). 

        У зв`язку зі скороченням чисельності штату, з квартирного обліку був знятий. 

        Прошу взяти мене на квартирний облік (як громадянина, потребуючого 

поліпшення житлових умов) за загальною чергою з _00.00.0000_р.,        та внести до 

списків першочерговиків (позачерговиків), 

як__________________________________________________________________ 

з______________р., складом сім`ї _2_осіб/особи (я,  _ ДОНЬКА – ПЕТРОВА С.П. – 1985 

Р.Н __________________________________________________________ 
                                       (П.І.Б та родинні стосунки  членів  сім`ї, рік народження дітей) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________). 

 

_21.06.2021 РОКУ__                                                                             ___ПІДПИС_____ 
         (дата)                                                                                                                                          (підпис)   

 

Згодні: 

 _____ПЕТРОВА С.П.__________            (   підпис ) 

 

 __________________________________  (   підпис ) 

 

        (Всіх дорослих членів сім’ї) 

 
 


