
Додаток 2 до інформаційної картки 

 

ЗАЯВА – ПОГОДЖЕННЯ 

на збір, обробку та використання персональних даних 

 

Я,________________________________________________________________________ 

паспорт серія ________ № ________________, виданий________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

проживаю за адресою:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду 

юридичному відділу виконавчого комітету Коростенської міської ради на збір, обробку і 

використання моїх персональних даних (копії паспортів всіх повнолітніх членів сім'ї, копії 

свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім'ї, копії довідок про присвоєння 

ідентифікаційного номеру всіх членів сім'ї, довідки (виписки із домової книги) про склад 

сім'ї та прописку за Ф-13, контактних телефонів, довідки з бюро технічної інвентаризації про 

наявність власності на всіх дорослих, що стають на квартирний облік, витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно…, копії документів які підтверджують наявність 

або відсутність права власності, акту обстеження житлових умов, довідки від усіх 

повнолітніх членів сім'ї, які стають на квартирний облік, про те, чи перебувають на 

квартирному обліку за місцем роботи, клопотання адміністрації та профкому (профспілки) 

підприємства (організації), копії пільгових документів (за наявності пільг) та інших 

персональних даних включно задля регулювання житлових відносин з метою забезпечення 

реалізації конституційного права громадян на житло, належного використання і схоронності 

житлового фонду, а також зміцнення законності в галузі житлового забезпечення та обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов згідно Житлового кодексу УРСР, 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, Постанови КМУ «Про Єдиний державний реєстр громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень» та інших 

законодавчих актів пов’язаних з забезпеченням житла. 

 

 Я та члени моєї сім’ї ознайомлені із ст. 8 Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 Члени сім'ї:  

____________________ ________________________________________________________ 
   ( підпис )                                            (прізвище, ім’я, по-батькові )  
 

____________________ ________________________________________________________ 
   ( підпис )                                            (прізвище, ім’я, по-батькові )  
 

____________________ ________________________________________________________ 
   ( підпис )                                            (прізвище, ім’я, по-батькові )  
 

____________________ ________________________________________________________ 
   ( підпис )                                            (прізвище, ім’я, по-батькові )  
 

____________________ ________________________________________________________ 
   ( підпис )                                            (прізвище, ім’я, по-батькові )  
 

____________________ ________________________________________________________ 
   ( підпис )                                            (прізвище, ім’я, по-батькові )  
   

«___»__________________20___ р.    ___________________  ____________________________ 
              (підпис)          (прізвище, ім’я, по-батькові ) 


