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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  № 02-20.3 
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Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 

11500 м. Коростень, вул. Грушевського, 22 

 
Приватизація державного                    

житлового фонду 

 
Центр надання 

адміністративних 
послуг в місті 

Коростені 
Тел. (04142)50146  

Каб. № 11 
1 поверх 

 

1 Перелік необхідних 
документів: 
(назви документів та 
місце їх отримання)  

1. Заява (додаток). 
2. Довідка про склад сім’ї та займані приміщення. 
3. Документ, що підтверджує невикористання житлових 

чеків для приватизації державного житлового фонду. 
4. Копія документа, що посвідчує особу. 
5. Технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле 

приміщення у гуртожитку. 
6. Копія ордера про надання жилої площі (копія 

договору найму жилої площі у гуртожитку). 
7. Копія документа, що підтверджує право на пільгові 

умови приватизації.  
8. Заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача 

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

9. Нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) 
або піклувальників при участі в приватизації дітей 
віком від 14 до 18 років). 

2 Оплата Безоплатно. 
 

3 Термін виконання Не більше 30 календарних днів з дня подання суб’єктом 
звернення заяви і документів, необхідних для отримання 
послуги. 

4 Відповідальний за 
виконання 

Начальник відділу управління житловим фондом 
управління житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Коростенської міської ради – 
Вознюк Тетяна Олександрівна. 

5 Опис дій Згідно технологічної картки послуги. 

6 Місце отримання 
відповіді 

Центр надання адміністративних послуг в місті 
Коростені. 

6.1 Місцезнаходження  11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Грушевського, 22, кабінет № 11 (1 поверх). 

6.2 Інформація щодо 
графіка роботи  

Понеділок, середа, п’ятниця – з 8-00 до 17-00;  
вівторок, четвер – з 8-00 до 20-00;  
субота – з 8-00 до 15-00. 

6.3 Реквізити 
адміністраторів 

Тел. (04142)50146. 
E-mail: korosten-cnap@ukr.net. 
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7 Результат послуги Свідоцтво про право власності на житло або лист із 
обґрунтуванням причин відмови. 

7.1 Перелік категорій 
одержувачів послуги 

Громадяни України, які постійно проживають в 
квартирах (будинках) державного житлового фонду, 
житлових приміщеннях у гуртожитках, які перебувають 
у власності територіальних громад, або перебували на 
обліку потребуючих поліпшення житлових умов до 
введення в дію Закону України «Про приватизацію 
державного житлового фонду».  

7.2 Спосіб отримання 
відповіді 

Особисто, через уповноваженого представника заявника 
(у разі наявності належним чином оформленої 
довіреності на отримання документів та документа, що 
посвідчує особу) або через засоби поштового зв’язку. 

7.3 Вичерпний перелік 
підстав для відмови у 
наданні послуги 

1. Подання неповного пакету документів. 
2. Виявлення в поданих документах недостовірних 

відомостей. 
3. Не підлягають приватизації об'єкти, визначені 

Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду», «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків», «Про 
перелік об'єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації» та іншими законами. 

8 Порядок оскарження Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених 
надавати адміністративні послуги, адміністраторів 
можуть бути оскаржені до суду в порядку, 
встановленому законом. 

9 Відповідальність Посадові особи, уповноважені надавати адміністративні 
послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, 
адміністративну або кримінальну відповідальність за 
порушення вимог законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг.   

10 Законодавча підстава  
 

10.1 Закони України 
 
 

1. Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 
року № 5464-Х. 

2. Закон України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» від 19.06.1992 року № 2482-XII. 

3. Закон України «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків» від 
04.09.2008 року № 500-VI.  

4. Закон України «Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 року № 5203-VI. 

10.2 Акти Кабінету Міністрів 
України 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 0810.1992 
року № 572 «Про механізм впровадження Закону 
України «Про приватизацію державного житлового 
фонду». 
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10.3 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

1. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 16.12.2009 року № 396 
«Про затвердження Положення про порядок передачі 
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках 
у власність громадян». 

10.4 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування 
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