ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-20

ПРИВАТИЗАЦІЯ КВАРТИР ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
1

ЦНАП (центр надання
адміністративних послуг)

2

Перелік необхідних
документів

42600, вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область
тел. (05458) 6-62-90
E-mail: trost-cnap@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Вівторок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Середа
з 08-00 до 20-00 год. без перерви на обід
Четвер
з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
П’ятниця з 08-00 до 16.00 год. без перерви на обід
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
1) заява на приватизацію квартири (будинку), жилого
приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;
2) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують
громадянство України, громадянина, який подає заяву, та
всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії
свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;
3) копії довідок про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податку громадянина, який подає
заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним
(крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
4) копії документів, виданих органами державної реєстрації
актів цивільного стану або судом, що підтверджують
родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про
народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання
шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало
законної сили, тощо);
5) довідки про реєстрацію місця проживання громадянина,
який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у
квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку,
кімнаті у комунальній квартирі;
6) технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок,
секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на
одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний
(індивідуальний) житловий будинок;
7) копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу
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Оплата
Термін виконання
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Результат послуги
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Спосіб отримання
Причини відмови
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Законодавча основа

площу в гуртожитку;
8) документ, що підтверджує невикористання ним та
членами його сім’ї житлових чеків для приватизації
державного житлового фонду;
9) копія документа, що підтверджує право на пільгові умови
приватизації відповідно до законодавства (за наявності);
10) заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на
приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у
гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.
11) довідка, видана КП ТЖЕУ про відсутність заборгованості
по квартирній платі;
Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім
документів, визначених у цьому пункті, до заяви також
додають:
1) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про наявність у власності житла;
2) копію договору найму жилого приміщення та/або копію
договору оренди житла;
3)
форму
первинної
облікової
документації №
028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою
про відсутність захворювання на туберкульоз.
безкоштовно
не більше одного місяця з дня надходження заяви (та
враховуючи строк на проведення найближчого засідання
виконкому)
рішення виконавчого комітету міської ради «Про
приватизацію квартири державного житлового фонду»
особисто або поштою
недостовірні дані;
неповний пакет документів.
1) п.п.5 п.а, п.п.10 п.б ст. 30 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”;
2) ст. 2 – 4 Закону України «Про приватизацію державного
житлового фонду»;
3) п. 18, п.19 Положення про порядок передачі квартир
(будинків) у власність громадян.

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРИВАТИЗАЦІЯ КВАРТИР ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Формуляр №1
Міському голові
Бові Ю. А.
____________________________
(прізвище, ім’я по батькові)
_________________________________
(адреса)
__________________________________
(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. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України,
громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років,
копії свідоцтв про народження), які проживають разом із ним;
2. Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації
державного житлового фонду;
3.______________________________________________;
4._______________________________________________
Підпис наймача _____________________ "___" ______________ 20 __ року
Керівник підприємства
по обслуговуванню житла
_________________
(підпис)

М.П.

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
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Додаток 4
до Положення про порядок
передачі квартир
(будинків) у власність громадян
ДОВІДКА
про склад сім’ї наймача ізольованої квартири (однокімнатного будинку) та
займані ними приміщення
У квартирі (будинку) за адресою
________________________________________________________________
мешкають і мають право на житло на момент введення в дію Закону України „Про
приватизацію державного житлового фонду”
№
п/п

Прізвище, ім’я та по батькові
прописних у квартирі (будинку)
осіб

Родинні
відносини

Рік
народження

Дата прописки
у квартирі
(будинку)

Ізольована квартира складається з ______ кімнат жилою площею ______кв. м, кухні
площею _______ кв. м, ванної площею _______кв. м, вбиральні площею _________кв. м,
коридору площею __________кв. м, веранди площею __________кв. м, збудованого
приміщення площею _________кв. м.
Квартира 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
Для одноквартирних будинків наводяться відомості про господарські будівлі і споруди та
пробудинкову тереторію
Одноквартирний будинок потребує ремонту, який передбачається виконати в
___________ році.
Керівник підприємства
по обслуговуванню житла

_________________
підпис, прізвище, і..., п...

М.П.
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