
  

  

  

                                                         Додаток № 3 

до Положення про квартирний облік 

при виконавчому комітеті 
Верхнянської сільської ради 

  

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__________________________________________________________________ 

                                                          (найменування населеного пункту) 
будинок № _____, квартира № ______ загальною площею _______ кв. метрів, яка 

складається з _____ кімнат житловою площею ________ кв. метрів та розташована на 

________________ поверсі ____________ поверхового будинку _____________________  

                                                      (державної, комунальної, приватної) 
власності, що перебуває на балансі ______________________________________________ 

                                                                    (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,підлягаєреконструкції/реставрації/знесен
н 

У житловому приміщенні проживає ____________ членів сім'ї: 
1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

 

Сусіди по квартирі (заповнюється для комунальних квартир і гуртожитків): 
1. ___________________, сім'я з ___ осіб займає ___ кімнат площею ________ кв. метрів 

              

 

Керівник організації, 
що здійснює управління 

житловим будинком 
    

____________________________ 

(посада) 
______________ 

(підпис) 
____________________ 

(ініціали та прізвище) 

Паспортист 

______________ 

(підпис) 
____________________ 

(ініціали та прізвище) 

Бухгалтер 

______________ 

(підпис) 
____________________ 

(ініціали та прізвище) 
 

__________ 

Примітка. 

 

Особі, що проживає в будинку, який перебуває у приватній власності 



іншої особи, довідка видається і підписується власником будинку та 

завіряється в установленому органом місцевого самоврядування порядку. 
  

  

  

Сільський голова     _____________________М.Маліборський 

  

 

  

 

 

  

  

  

                                                        Додаток № 4 

до Положення про квартирний облік 

при виконавчому комітеті 
Верхнянської сільської ради 

  

                                                                           А К Т 

обстеження  житлових  умов  заявника 

  

“         ”_______________20__ р. 
  

 _____________________________________________________________________________

_ 

який (яка) проживає за 
адресою__________________________________________________ ____________________ 

комісія в складі________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

при перевірці на місці житлових умов встановила: 
 

1. Жила площа (кількість кімнат, їх площа, поверх, підсобні приміщення тощо) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Будинок належить (місцевій раді, підприємству, установі, організації житлово-

будівельному кооперативу, громадянину на праві особистої власності) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Коротка характеристика будинку та жилої площі (будинок з цегли, дерев’яний, 
аварійний: кімната суха, світла, ізольована, прохідна, сира, квартира окрема 
тощо)________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



4. Благоустрій будинку і даної квартири: газ, водопровод, каналізація, опалення 
(центральне, пічне), ванна, ліфт, тощо_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. На кого відкритий особовий рахунок____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Хто проживає на даній площі __________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

П. І. по батькові 
Родинні 

відносини 

Рік 
народження 

З якого 

часу 

проживає в 

населеному 

пункті 
Місце роботи та 

посада 

          

          

          

          

          

          

  

7. Додаткові дані про заявника та членів його сім’ї(сім’я загиблого, інвалід ВВВ, хворий, 
багатодітний тощо)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Висновок комісії______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



  

 

        Підписи членів комісії: 1.____________________________________________________ 

                                                 2.___________________________________________________ 

                                                 3.___________________________________________________ 

                                                 4. ___________________________________________________ 

  

  

       Підпис  заявника________________ 

 

     Сільський голова                                                          М.Маліборський 
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