
Міському голові 
МАЛЕЦЬКОМУ О.В. 
 

                                                           від __________________________________ 
                                                                                                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)   
 

                                                                        який(а) проживає в місті  ___________________  
                                                             _____________________________________  
                                                             з ____ року за адресою ________________  

_____________________________________  
 

                                        Заява                                   15-02 
на обмін житлової площі 

 
1. Громадянин(ка)   Іванов Іван Іванович    ___ 
                                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)  
2.Адреса м. Кременчук, вул.  ___        Красіна_______     буд. __64__кв.__37  __  
3. Місце роботи, посада  ______тимчасово не працює_______  ____________ _ 
4. Будинок належить ____КГЖЕП Автозаводський______                      ______ 
5. Квартира знаходиться в будинку _______цегляному                                          , 
                                                                                                               (цегляному, блочному і таке ін.)  
який має ___5___поверхів: 
а) займає окрему квартиру на __4__ поверсі ____ суміжних ____ прохідних____ 
в яких проживає __троє__осіб. 
6. Обмінна площа має: водопровід, каналізацію,ванну, ліфт, телефон, опалення 
централізоване, пічне (підкреслити елементи благоустрою квартири). 
7. На вказаній площі проживаю з «__15__» ___вересня____ 2001  року 
на підставі ордера № _________  від «_____» _______________20___року. 
Договір найму житлового приміщення від «_____» _____________20___року. 
8. Склад моєї родини (перелічити як присутніх членів родини, так і відсутніх, 
за якими на час відсутності зберігається право на житлову площу): 
а) особи які проживають, та які заселяються на житлову площу, вказану в п.10 
цієї заяви: 
 

№  
п/п 

ПІБ Родинні 
відносини 

З якого року 
проживають 

Місце роботи 

1 Іванова Ольга Юріївна заявниця 27.06.1995  
     
     
     
     
б) відсутні: 
№  
п/п 

ПІБ Родинні 
відносини 

З якого року 
проживають 

Підстава для 
збереження житлової 

площі 
     
     
     
     
     



9. В моєму приміщення проживають без самостійного права на житлову площу 
наймачі (піднаймачі)     немає      __ 
                                                                                                  (П.І.Б., на який час та якого розміру здане житлове приміщення) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Документи, що додаються до заяви:  
- довідка про склад сім’ї та реєстрацію 
- копія паспорта заявника та членів сім’ї 
- копія ідентифікаційного номерів заявника та інших сторін 
- довідка про стан здоров’я, що можна проживати в комунальній квартирі  
 
 
 
 
 

10. На обмін прошу надати кв. 32 жилою площею 17,80 м2 по вул. Красіна, 64 
 

11. Після  дозволу  на  обмін  житлової  площі  ордер  прошу  виписати  на  ім’я  
  Іванов Іван Іванович         
 
* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю  згоду на обробку, 
використання та зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання 
адміністративної послуги. З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних 
ознайомлений. 
 
 
«10»липня  2010 року                                           ____________________________________ 
                                                                                                          (підпис наймача ) 
 
 
Заповнюється адміністратором: 
 
«____» _______________________ 20______ 
 
______________________________________ 

(ініціали та прізвище адміністратора) 
 
_____________________________________________ 

(підпис) 
 
 

Реєстраційний номер 

 


