
                                                                               Начальнику управління   

 адміністративних послуг –    

 державному реєстратору 

                                                                               Литвинюк О.О. 

                                                                                                                                                                                            

                                                                              ________________________________ 
                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

    ________________________________ 
                                                                                                (телефон) 

    ________________________________ 
                                                                                                      (дані документа, що посвідчують особу) 

________________________________ 

 

ЗАЯВА 

про надання довідки про  

зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб 

Я, _____________________________________________________________________ 
                                                               (прізвище,ім’я, по батькові) 

прошу  видати мені довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 

для надання її до________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                      (найменування установи, підприємства, організації та мета отримання довідки) 

Підтверджую, що я зареєстрований за адресою_______________________________  

_______________________________________________________________________ 

Разом зі мною зареєстровані: 

№ 

з\п 
Прізвище, ім’я, та по батькові  

Дата 

народження 

Дата реєстрації 

у даному 

приміщенні 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» 

Я,____________________________________________________________________________ 

несу  відповідальність за достовірність наданої інформації, відповідно до Рішення 

виконавчого комітету Лисичанської міської ради 29.12.2015 № 488 "Про затвердження 

Регламенту видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб»  .  

 

 

«___»_____________20__ року                                         __________________ 
                                                                                                                                      (підпис заявника) 



 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

 Начальнику управління   

 адміністративних послуг –    

 державному реєстратору 

                                           Литвинюк О.О.                                                                                                                                                                                             
                                                                              Петрової Ірини Вікторівни                 . 

                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

    050-565-55-55                                       .                 
                                                                                                (телефон) 

    паспорт  ЕК  555666                              . 
                                                                                                      (дані документа, що посвідчують особу) 

________________________________ 

 

ЗАЯВА 

про надання довідки про  

зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб 

Я,   Петрова Ірина Вікторівна                                                                                          . 
                                                               (прізвище,ім’я, по батькові) 

прошу  видати мені довідку про про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку _____________________________________________________ 

                                                         УПСЗН                                                                        . 
                      (найменування установи, підприємства, організації та мета отримання довідки) 

Підтверджую, що я зареєстрований за адресою  м.Лисичанськ, вул. Жовтнева, 

буд.34, кв.23                                                                                                                         . 

Разом зі мною зареєстровані: 

№ 

з\п 
Прізвище, ім’я, та по батькові  

Дата 

народження 

Дата реєстрації 

у даному 

приміщенні 

1 Петрова І.В. 01.01.1956 12.01.2000 

2 Петров В.В. 02.02.1955 12.01.2000 

    

    

    

    

    

    

    

    
Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» 

Я,  Петрова Ірина Вікторівна        _________________________________________ несу  

відповідальність за достовірність наданої інформації, відповідно до Рішення виконавчого 

комітету Лисичанської міської ради 29.12.2015 № 488 "Про затвердження Регламенту 

видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» 

 .  

« 22 »     листопада     2020 року                                      ___________________ 
                                                                                                                                   (підпис заявника) 


