
 Додаток 1 до інформаційної картки                                     

 

                                     Керівнику органу приватизації ________________________________ 

                                     від наймача квартири (будинку), кімнати у комунальній квартирі,   

                                     жилого приміщення в гуртожитку ________________________________ 

                                     _____________________________________________________________                            
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)                         
                                     проживаю за адресою: __________________________________________ 

                                     _____________________________________________________________                                                                                                                       

                                     _____________________________________________________________                                                                                                                

                                     _____________________________________________________________ 
                                                                                                             (телефон)   
 

ЗАЯВА 

 

Прошу оформити передачу в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність 

квартири, жилого приміщення в гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (необхідне 

підкреслити), що займаю я ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

разом із членами сім’ї на умовах найму. 

Згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» та 

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» моя сім’я має право на 

безоплатну приватизацію житла. 

При оформленні квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у 

комунальній квартирі (необхідне підкреслити) у спільну часткову власність прошу передати 

у приватну власність членам сім'ї у рівних частках:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Уповноваженим власником житла визначено _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Документи, що додаються до заяви: 

□ Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. 

□ Копії свідоцтв про народження (для осіб, які не досягли 14 років). 

□ Копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податку (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті). 

□ Копії документів, виданих органами  державної реєстрації актів цивільного стану або 

судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтво про народження, 

свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, 

яке набрало законної сили тощо). 

□ Довідки про реєстрацію місця проживання осіб. 

□ Технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку 

(гуртожитку) або садибний (індивідуальний) житловий будинок. 

□ Копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку. 

□ Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації 

державного житлового фонду. 

□ Копія документу, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до 

законодавства (за наявності). 



□ Згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на збір та обробку персональних 

даних. 

 

Для громадян, які проживають у гуртожитку: 

□ витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у 

власності житла,  

□ копія договору найму жилого приміщення,  

□ форма первинної облікової документації № 028/0 «Консультаційний висновок 

спеціаліста» з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз. 

 

Підпис наймача _____________________      __________________________________________ 

та членів сім’ї    _____________________      __________________________________________ 

                            _____________________      __________________________________________ 

                            _____________________      __________________________________________ 

                            _____________________      __________________________________________ 

                            _____________________      __________________________________________ 

                             

"___" _____________ 20__ року 

 

 

Керівник підприємства по обслуговуванню житла ____________________________________________ 
                                                                                                                            (прізвище та ініціали, підпис) 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнюється адміністратором: 

 

"____" ____________ 20__ р.                              Реєстраційний номер ___________________ 
      (дата надходження заяви) 

________________________                               ______________________________________ 
                 (підпис)                                                                            (ініціали та прізвище адміністратора)  

 


