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                                        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 __________________________________________ 

 
До заяви додаю: 
□ Довідку про склад сім’ї та займані приміщення. 
□ Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного 

житлового фонду. 
□ Копія документа, що посвідчує особу. 
□ Технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку. 
□ Копія ордера про надання жилої площі (копія договору найму жилої площі у гуртожитку). 
□ 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.  
□ Нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників при участі в 

приватизації дітей віком від 14 до 18 років). 
 
Підпис наймача _____________________       __________________________________________ 
та членів сім’ї    _____________________       __________________________________________ 
                            _____________________       __________________________________________ 
                             
"___" _____________ 20__ року 
 
Керівник підприємства по обслуговуванню житла _____________________________________________ 
                                                                                                                            (прізвище та ініціали, підпис) 

М.П. 
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Заповнюється адміністратором: 
 
"____" ____________ 20__ р.                              Реєстраційний номер ___________________ 
      (дата надходження заяви) 
________________________                               ______________________________________ 
                 (підпис)                                                                            (ініціали та прізвище адміністратора) 
 


