
Додаток 2 до інформаційної картки 

 

  ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

 

Я, _____________________________________________________________________ , 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

паспорт серії _________№____________виданий____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

проживаю за адресою:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду відділу 

управління житловим фондом управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на збір, обробку і використання моїх 

персональних даних (копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру, довідка про склад 

сім’ї та займані приміщення, копія свідоцтва про народження неповнолітньої дитини, 

контактні телефони, копія документу, що підтверджує право на пільгові умови 

приватизації, копія ордера про надання житлової площі/копія договору найму житлової 

площі у гуртожитку/, заява згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача                                  

на приватизацію квартири /будинку/, жилих приміщень у гуртожитку, кімнат                             

у комунальній квартирі, нотаріально засвідчена згода батьків /усиновлювачів/або 

піклувальників при участі в приватизації дітей віком від 14 до 18 років, підтвердження 

невикористання житлових чеків та інші персональні дані) виключно з метою 

врегулювання правових, майнових, економічних, соціальних, організаційних питань,                              

та забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які тривалий час                      

на законних підставах проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких 

громадян, або для проживання сімей. Створення умов для здійснення права громадян                

на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі та формування ринкових відносин 

відповідно до Законів України: «Про приватизацію державного житлового фонду»,               

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Положення               

«Про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 

громадян». 

Також надаю згоду на користування моїм персональними даними комунальному 

підприємству «Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської 

обласної ради, яке відповідно до Договору на виконання робіт з начальником відділу 

управління житловим фондом, управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Коростенської міської ради виконує роботу по підготовці                         

та оформленню документів про передачу у власність громадянам квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках.   

           Ознайомлений (на) зі 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) 

 

  

   «_____»______20__ року   _______________________        __________________________ 

                                                                  (підпис)                          (прізвище, ім’я, по батькові)  


