
Начальнику архівного відділу виконавчого
комітету Лиманської міської ради
Войтенко І.А.

гр.                                                                       
                                                                                            ( прізвище, ім’я, по батькові заявника)

                                                                        
адреса                                                            
                                                                        
тел.                                                                 

ЗАЯВА
Прошу  видати  архівну  довідку  про  розмір  заробітної  плати  за  період  роботи  в

________________________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

з_______________________по___________________________на посаді___________________
____________________________________________________________________

(період роботи та посада)
Додаток: ксерокопія трудової книжки.
Даю згоду на використання та обробку моїх персональних даних.

______________________
                   (дата)
______________________

                  (підпис)
* Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його
опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.



Начальнику архівного відділу виконавчого
 комітету Лиманської міської ради
Войтенко І.А.

гр.                                                                       
                                                                                            ( прізвище, ім’я, по батькові заявника)

                                                                        
адреса                                                            
                                                                        
тел.                                                                 

ЗАЯВА

Прошу видати архівну довідку про трудовий стаж та заробітну плату за час роботи
на_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(назва установи)
з _______________________по_______________________ на посаді______________________
________________________________________________________________________________

Додаток: ксерокопія трудової книжки.
Даю згоду на використання та обробку моїх персональних даних.

______________________
                   (дата)
_______________________
                  (підпис)

* Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його
опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.



Начальнику архівного відділу виконавчого
 комітету Лиманської міської ради
Войтенко І.А.

гр.                                                                       
                                                                                            ( прізвище, ім’я, по батькові заявника)

                                                                        
адреса                                                            
                                                                        
тел.                                                                 

ЗАЯВА

Прошу видати архівний витяг/архівну копію з рішення _________________________

(ким видане – сільська, міська або районна рада, адміністрація)
від____________________№________________про__________________________________
                                                       (дата та № рішення)
_____________________________________________________________________________

Даю згоду на використання та обробку моїх персональних даних.

______________________
                   (дата)
_______________________
                  (підпис)

* Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його
опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.



Начальнику архівного відділу виконавчого
комітету Лиманської міської ради
Войтенко І.А.

гр.                                                                       
                                                                                            ( прізвище, ім’я, по батькові заявника)

                                                                        
адреса                                                            
                                                                        
тел.                                                                 

ЗАЯВА

Прошу видати архівну довідку про стаж роботи на______________________________
_______________________________________________________________________________

(назва установи)
за період роботи з _______________________по_________________________ на посаді___
_____________________________________________________________________________

Додаток: ксерокопія трудової книжки.
Даю згоду на використання та обробку моїх персональних даних.

______________________
                   (дата)
_______________________
                  (підпис)

* Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його
опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.


