Міському голові
_________________________
Від кого _________________
_________________________
який проживає за адресою:
_________________________
_________________________
тел. _____________________
Заява
Прошу надати мені квартиру з фонду житла для тимчасового проживання (адреса, кількість
кімнат, житлова площа) на склад родини ___________ осіб, як громадяни, які не мають або втратили
житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані нами за рахунок
кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного
приміщення, а також біженців та громадян, які вимушені залишити житлове приміщення
внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та
безпеці відповідного житлового приміщення.
З особливостями умов договору найму зазначеного приміщення ознайомлений.
Перелік документів необхідних для взяття на облік громадян,
які потребують надання житлового приміщення з фондів
для тимчасового проживання.
1. Копія документів, що посвідчують особу заявника та членів його сім'ї;
2. Довідка про склад сім'ї з місця проживання та реєстрацію за формою, установленою для квартирного
обліку;
3. Акт обстеження стану житлового будинку (жилого приміщення) з метою визначення відповідності
санітарним та технічним вимогам, визначення відповідності санітарним та технічним вимогам,
визнання житловогобудинку (жилого приміщення) непридатним для проживання (за необхідністю);
4. Довідка про перебування на обліку, як малозабезпечена родини на дату звернення (УСЗН);
5. Копії документів про підтвердження набуття першочергового права на забезпечення житловим
приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання (сім'ї з неповнолітніми дітьми; вагітні
жінки; особи, які втратили працездатність та особи пенсійного віку);
6. Довідка про дохід усіх членів сім'ї;
7. Довідка з КП «БТІ» про наявність власності на всіх членів родини;
8. Довідка видана місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самовряжування за
попереднім місцем проживання про непридатність наявного у них житла для подальшого
проживання (за необхідністю);
9. Рішення кредитора про звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення та письмову
вимогу кредитора або нового власника цього житлового приміщення щодо його звільнення-у разі
добровільного виселення (за необхідністю);
10.
Витяг з рішення суду щодо примусового виселення з житлового приміщення-у разі примусового
виселення (за необхідністю).
Особистий підпис громадянина
Підписи повнолітніх членів сім’ї

_______________
_______________

«_____» _____________20____р.
Згідно ЗУ «Про захист персональних даних» я _______________________ добровільно
даю згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних.

