
                                                                                Начальнику відділу приватизації 
                                                                           державного житлового фонду 

                                                                  _____________________________ 
                                                                                                       (назва району) 

 _____________________________ 
                (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
_____________________________ 

           (прізвище, ім’я, по батькові заявника)  

         _____________________________ 
_____________________________ 

                 (адреса проживання, телефон) 
 

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

квартиру, приміщення комунальної  квартири, що займаю я разом з членами сім'ї на 
умовах найму. 

Згідно з Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» моїй 
сім’ї встановлена пільга по безоплатній передачі житла. 

При оформленні квартири (будинку) у спільну часткову власність прошу 
передбачити розподіл  частки власності між членами сім’ї у наступному  
співвідношенні_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Вартість надлишків загальної площі квартири (будинку)  зобов’язуюсь сплатити 

грошима одноразовим внеском (в розтермінування терміном на___років). 
При оформленні у власність квартири  зобов’язуюсь здійснювати утримання її 

відповідно до вимог діючих Правил користування приміщення житлових будинків та 
прибудинкової території, брати участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової 
території 

Уповноваженим власником будинку визначено_______________________________ 
______________________________________________________________________ 

До заяви додаю: 
1.Довідку про склад сім’ї та займані приміщення 
2.Документ,що підтверджує право на пільгу по безоплатному одержанні у власність 
житла 
 

Підпис наймача та                            ____________________________________ 
повнолітніх членів сім’ї  ____________________________________ 

  ____________________________________ 
«__»___________201  р.  ____________________________________ 
 
Підпис наймача та членів            _____________________________________ 
його сім’ї засвідчую 
 
Керівник підприємства з               ____________________________________ 
обслуговування житла                                   (Прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 

 



 
 
 

ЗГОДА 
на обробку персональних даних 

 
 

 
 Я, ____________________________________________________________________,  

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“ даю згоду на обробку моїх 

персональних даних з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний 

код тощо) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин. 

 
  
 
 
 
 
“____“____________ 20___ року      _____________  
                       (підпис) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги 

1. Заява довільної форми про приватизацію державного житлового фонду подається 

у відділ “Центр надання адміністративних послуг“ адміністративно-господарського 

управління чи відповідний районний центр обслуговування мешканців на ім’я керівника 

відповідного районного відділу приватизації державного житлового фонду. 

2. Довідка про склад сім’ї та займані приміщення. 

3. Поверховий план та експлікація приміщень квартири (будинку), виготовлені 

Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної 

інвентаризації та експертної оцінки“. 

4. Копія попереднього договору про укладення у майбутньому охоронного договору 

на пам’ятку (її частину), у разі приватизації  житла у будинках, які є пам’ятками культурної 

спадщини. 

5. Документи, які посвідчують невикористання заявниками права на приватизацію 

житла за попереднім місцем проживання (якщо зміна реєстрації місця проживання 

заявників відбулась після 19.06.1992). 

6. Довідка банківської установи про використання суми житлового чека та його 

залишок (якщо є залишок житлових чеків для приватизації займаної квартири)“. 

7. Копія  ордера про надання житлової площі (копія договору найму жилої площі у 

гуртожитку). 

8. Копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації. 

9. Заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири 

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

приватизацію житла неповнолітніми дітьми батьки, усиновлювачі або піклувальники 

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

18 років, то додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків 

(усиновлювачів, піклувальників) або органу опіки (у разі відсутності одного або обох 

батьків). 

10. При приватизації державного житлового фонду у будинках, які є пам’ятками 

культурної спадщини, до заяви додається поверховий план та експлікація підвалів, комор 

та інших допоміжних приміщень, а також зображення вказаних приміщень на оптичних і 

паперових носіях (тип оптичних носіїв – СіДі, ДіВіДі; формати файлів – ДжіПЕГ, БіЕмПі, 

ДжіАйЕф). 

 


