
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН,  

ЯКІ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ ПРИВАТИЗУВАТИ КВАРТИРУ,  

ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ В ГУРТОЖИТКУ   
  

 Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї 

на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату                               

в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації (управління комунального майна 

Нікопольської міської міської ради, вул. Електрометалургів, 3, тел. 68-02-50, 68-45-62), де 

одержує бланк заяви та необхідну консультацію. Зразок бланка заяви наведено у додатку 

1. 

 Так, передача займаних квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат 

у комунальних квартирах здійснюється  в приватну (спільну сумісну, спільну часткову)  

власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно мешкають             

у цих квартирах (будинках), жилих приміщеннях у гуртожитку, кімнатах у комунальній  

квартирі, у тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло,            

з обов'язковим визначенням уповноваженого власника.   

 

     Громадянином до органу приватизації подаються: 
- оформлена заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у 

гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі; 

 

- копію документа, що посвідчує собу;  

 

- технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку; 

 

- довідка про склад сім'ї та займані приміщення; 

 

- копія ордера про надання жилої площі (копія договору найму жилої площі у 

гуртожитку);  

 

- документ, що підтверджує невикористання ним житлових чеків для приватизації 

державного житлового фонду; 

 

- копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації; 

 

- заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї  наймача на приватизацію квартири 

(будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі. 

 

 За неповнолітніх членів сім'ї наймача,  рішення щодо приватизації житла приймають 

батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони 

засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 

18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається 

письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників. 

 Довідка про склад сім'ї та займані приміщення (далі - довідка) береться 

громадянином на підприємстві (організації), що обслуговує жилий будинок, 

гуртожиток. 

 У довідці вказуються члени сім'ї наймача,  які зареєстровані та мешкають разом з 

ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло. 

  У довідці також вказуються новонароджені, і на них враховується норма площі, що 

передається безкоштовно. 

 Відомості про займані наймачем приміщення та їх площу заповнюють згідно з 

інвентаризаційними матеріалами, які зберігаються на підприємстві (організації) по 

обслуговуванню житла.  



 При відсутності інвентаризаційних матеріалів або невідповідності їх інформації 

фактичному стану, що викликано проведенням ремонту чи реконструкцією будинку 

(гуртожитку), при необхідності уточнення даних для приватизації (у тому числі 

нумерації кімнат у гуртожитку) підприємство (організація) по обслуговуванню житла 

відновлює інвентаризаційні матеріали через суб’єкта господарювання, який здійснює 

технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна.  

 

 Зразок довідки про склад сім'ї наймача квартири (одноквартирного будинку) та 

займані ними приміщення наведено у додатку 2. 

 Зразок довідки про склад сім'ї наймача квартири (будинку), житлового блоку (секції) 

в гуртожитку, де мешкають двоє і більше наймачів, та займані ними приміщення наведено 

у додатку 5. 

 Зразок довідки про склад сім'ї громадянина, що мешкає у жилому приміщенні у 

гуртожитку, та займані ними приміщення наведено у додатку 3.  

 

 Документом, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для 

приватизації державного житлового фонду, є довідка з попередніх місць проживання 

(після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного 

житлового фонду. 

 Орган приватизації, у разі потреби, уточнює необхідні длярозрахунків дані залежно 

від складу сім'ї і розміру загальної площі квартири, жилих приміщень у гуртожитках, 

кімнат у комунальних квартирах, оформляє відповідні розрахунки та видає 

розпорядження органу приватизації щодо квартир (будинків), кімнату комунальних 

квартирах чи готує проект рішення органу місцевого самоврядування щодо жилих 

приміщень у гуртожитках. 

 Свідоцтво про право власності на квартиру (будинок), жилі приміщення в 

гуртожитках, кімнату в комунальній квартирі підлягає обов'язковій реєстрації в органі  

державної реєстрації прав.  
 Державна реєстрація прав власності на приватизоване житло проводиться  

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». 

 У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності на квартиру (будинок), 

жилі приміщення у гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі за письмовою заявою 

власника (співвласників) органом приватизації видається його дублікат. 

 

 

Управління комунального майна 

Нікопольської міської ради 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Додаток 1  

 

       Начальнику управління 

       комунального майна 

       Нікопольської міської ради 

 

       ________________________ 
                (ПІБ громадянина) 

       ________________________ 

       ________________________ 
               (адреса проживання)  
       ________________________ 

       ________________________                                        

                                           ________________________  
                                                   (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 __________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

До заяви додаю:  

1. Довідку про склад сім'ї та займані приміщення;  

2. Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації 

державного житлового фонду; 

3.______________________________________________;  

4._______________________________________________. 

1.копію документа, що посвідчує собу;  

2. технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку; 

 3. довідка про склад сім'ї та займані приміщення; 

4. копія ордера про надання жилої площі (копія договору найму жилої площі у 

гуртожитку);  

5. документ, що підтверджує невикористання ним житлових чеків для приватизації 

державного житлового фонду; 

6. копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації; 

7. заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї  наймача на приватизацію квартири 

(будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі. 

 

 

Підпис наймача _____________________    «___» ______________ 20 __ року  

 

Керівник підприємства   

по обслуговуванню житла                       _________________      М.П.                                           

(підпис)  

 



                                     Додаток 2 

     (для прикладу)  
 

 

  

 

ДОВІДКА 

                 про склад сім'ї наймача квартири (одноквартирного будинку)  

та займані ними приміщення 

 

 У квартирі (будинку) (необхідне підкреслити) за адресою: м. Нікополь,                     

вул. ________________________  постійно мешкають  

 

№ 

з\п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

зареєстрованих у квартирі 

(будинку) членів сім’ї 

Родинні 

відносини 

Рік народження Дата реєстрації 

осіб 

     

     

 

      Квартира (будинок)  складається з _______ кімнат жилою площею ____кв.м,  кухні 

площею _____  кв. м,  ванни площею _____  кв. м,  вбиральні площею _____  кв.м, 

коридору площею _____  кв.м, веранди площею _____  кв.м, вбудованого приміщення 

площею _____  кв.м. 

       Квартира (будинок)   обладнана  балконом,  лоджією,  терасою площею _____ 

кв. м (наявне підкреслити). 

       Загальна площа квартири (будинку) _______ кв. м. 
       За наймачем  квартири  (будинку)  закріплена  комора  площею _____ кв.м, що 

розташована у підвалі (цокольному поверсі), сарай площею ____ кв.м, ____________                               

(інші будівлі та споруди) ______________________________________________ 

 Одноквартирний будинок потребує ремонту,  який передбачається  виконати в _____ 

році.  

 

Керівник підприємства  

по обслуговуванню житла                    ______________________  

       м.п.                                                                  (підпис)  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Додаток 3  

(для прикладу) 
  

 

 

 

ДОВІДКА  

           про склад сім'ї наймача квартири (будинку), жилого блоку (секції) в 

гуртожитку, де мешкають _______ наймачів, та займані ними приміщення  

 

Квартира (будинок), жилий блок (секція) (необхідне підкреслити) N _______ за адресою 

_____________________________________________________________________________

_____________________ є жилими приміщенням спільного заселення сім'ями-наймачами, 

які займають такі приміщення:  

 

№ 

з\п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

та по батькові наймача 

Кількість 

займаних жилих 

кімнат та їх 

площа 

Кількість інших 

закріплених 

приміщень та їх 

площа 

Наявність 

лоджії, балкона 

та тераси, їх 

площа 

     

     

 

Квартира (будинок), жилий блок (секція) (необхідне підкреслити) має  такі підсобні 

приміщення спільного користування: 

кухня площею ______  кв. м, ванна площею ______ кв. м, вбиральня площею  ______ кв.м,  

коридор площею _________ кв. м, 

__________________________________________________________________                   

(інші приміщення та їх площа)  

Площа підсобних  приміщень  квартири (будинку), жилого блоку (секції) (необхідне 

підкреслити) спільного користування  становить ____ кв. м. Члени сім'ї   наймача, що 

мають право на житло ________________ (прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________________________________________________________  

 

№ 

з\п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

та по батькові 

зареєстрованих у квартирі, 

жилому приміщенні (кімнаті, 

кімнатах) гуртожитку членів 

сім’ї 

Родинні 

відносини 

Рік народження Дата реєстрації 

у кімнаті 

(кімнатах) осіб 

     

     

 

 

 За наймачем  __________________  закріплені: комора площею 

________ кв. м, що знаходиться у підвалі, сарай площею ______кв. м, _________________ 

_________________________________________________________________.                     

(інші будівлі та споруди)  

Реконструкція будинку планом не передбачена.  

 

 Керівник підприємства  

 по обслуговуванню житла                                                                 ______________________  

               м.п.                                                                                                         (підпис)  

  

 

 

 



                                             Додаток 4  

              (для прикладу) 

 

                                           

 

    

ДОВІДКА  

              про склад сім'ї громадянина, що мешкає у жилому приміщенні (кімнаті, 

кімнатах) у гуртожитку, та займані ними приміщення  

 

     У кімнаті      (кімнатах)      гуртожитку      за     адресою: м. Нікополь, вул.___________ 

постійно мешкають  

 

№ 

з\п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

та по батькові 

зареєстрованих у  жилому 

приміщенні (кімнаті, 

кімнатах) гуртожитку членів 

сім’ї 

Родинні 

відносини 

Рік народження Дата реєстрації 

у кімнаті 

(кімнатах) осіб 

     

     

     

 

Кімната (кімнати)  № _____  жилою  площею  ______   кв. м, обладнана балконом, оджією, 

терасою площею _____ кв.  м (наявне підкреслити). 

Загальна площа кімнати (кімнат) _______ кв. м.  

 

 

Керівник підприємства  

по обслуговуванню гуртожитку                                                             ____________________  

                      м.п.                                                                                                     (підпис)  

 

                                       


