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Про створення органу приватизації 
житлового фонду, який перебуває у 
комунальній власності Володимирецької 
селищної територіальної громади

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного житлового фонду», Закону України «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків». Наказу Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 р. № 396 «Про 
затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян» та статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації права громадян на 
приватизацію житла, забезпечення виконання повноважень виконавчих органів 
селищної ради, здійснення контролю за додержанням чинного законодавства 
щодо питань приватизації державного житлового фонду,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Визнати таким, що втратив чинність пункт 7 рішення виконавчого 
комітету Володимирецької селищної ради від 22.12.2020 р. № 159 «Про 
утворення комісій при виконкомі селищної ради, визначення їх чисельності та 
затвердження персонального складу».

2. Утворити орган приватизації житлового фонду, який перебуває у 
комунальній власності Володимирецької селищної територіальної громади та 
затвердити його персональний склад, що до;;аєт^ся.

3. Затвердити 
перебуває у комун 
громади, що додаєт.

Селищний голова

^  орган^^иватизацп житлового фонду, якии 
ї.таЖойодимиїтецької селищної територіальної

Василь КОВЕНЬКО
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СКЛАД
органу приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній

ЗАТВЕРДЖЕНО

БЕРЕСТЮК Ірина спеціаліст 3 питань житлово- 
комунального господарства та 
управління комунальною власністю 
відділу економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства, 
секретар органу приватизації

Члени комісії

БАЗАКА Іван - заступник селищного голови, голова 
органу приватизації

КОЦЯКЮ рій головний спеціаліст юридичного 
відділу

КРУК Олександр голова комісії з економічних питань, 
управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних 
відносин, екології,
природокористування та благоустрою

МАРКОВЕЦЬ Олександр начальник відділу містобудування, 
архітектури, надзвичайних ситуацій, 
цивільного захисту населення та 
мобілізаційної роботи

САМКОВСЬКА Оксана начальник відділу економіки, 
інвестицій, житлово-комунального 
господарства

ШЕЛІГАН Ольга '
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Володимирецької селищної ради 
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ПОЛОЖЕННЯ
про орган приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній 

власності Володимирецької селищної територіальної громади

Положення складене відповідно до Закону України «Про приватизацію 
державного житлового фонду», Наказу Міністерства з житлово-комунального 
господарства України «Про затвердження Положення про передачу квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» і визначає 
правові основи, повноваження, порядок діяльності органу приватизації та 
порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян.

1. Загальні положення, склад і порядок роботи.
1.1. Уповноваженим органом приватизації комунального житлового 

фонду Володимирецької селищної ради є виконавчий комітет селищної ради 
(орган приватизації), який за рішенням ради уповноважений розглядати 
питання щодо передачі у власність громадянам квартир у багатоквартирних 
будинках та одноквартирних будинків, які використовуються громадянами у 
спосіб та на умовах, визначених Законом України «Про приватизацію 
державного житлового фонду».

1.2. Орган приватизації є колегіальним органом, що діє на громадських 
засадах, кількісний і персональний склад якого затверджується рішенням 
виконавчого комітету Володимирецької селищної ради.

Засідання органу приватизації проводяться по мірі необхідності. 
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 1/2 членів від загального 
складу. Рішення приймається простою більшістю голосів.

Очолює орган приватизації заступник селищного голови.
1.3. Орган приватизації не має права відмовити мешканцям квартир у 

приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом: 
громадяни, які проживають у будинках, квартирах, що перебувають у 
комунальній власності громади сільської ради, набувають право на 
приватизацію займаних жилих приміщень за умови, що вони фактично 
проживають у таких будинках, квартирах правомірно і тривалий час та 
підтримують житло в належному санітарному стані та інше ( утримання 
належним чином інженерних комунікацій та дахових і підвальних приміщень, 
проведення поточного ремонту житла).

1.4. 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО



1.5.Передача квартир (одноквартирних будинків) у власність громадян 
здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету (органу приватизації), 
що приймається не пізніше одного місяця з дня одержання заяви громадянина.

1.6. Збір, реєстрацію, підготовку та оформлення документів про 
передачу у власність громадян квартир (одноквартирних будинків) здійснює 
голова органу приватизації.

1.7. Передача квартир (багатоквартирних будинків) в приватну (для 
одиноких наймачів) та у спільну сумісну власність здійснюється за письмовою 
згодою всіх повнолітніх (віком від 18 і більше років) членів сім’ї з 
обов’язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку).

1.8. До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно 
мешкають у квартирі (будинку) разом з наймачем або за якими зберігається 
право на житло.

1.9. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно, 
виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний метр загальної плоїці 
на наймача і кожного члена сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю).

1.10. Незалежно від розміру загальної плопді безоплатно передаються у 
власність громадян об'єкти, визначені статтею 6 Закону України «Про 
приватизацію державного житлового фонду».

1.11. Передача квартир (будинків), у власність громадян відповідно до 
статті 5 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» 
оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок), яке 
реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.

2. Визначення загальної площі об’єктів приватизації, що передаються у 
власність громадян

2.1. Загальна площа квартири (будинку), що передається у власність, 
визначається як сума площ жилих і підсобних приміщень квартири, веранд, 
вбудованих шаф, а також площ лоджій, балконів і терас, які враховуються з 
використанням коефіцієнтів, визначених розділом 6 Інструкції про порядок 
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

2.2. Допоміжні приміщення передаються у спільну сумісну власність 
громадян одночасно з приватизацією ними квартир (будинків) безплатно і 
окремо приватизації не підлягають.

2.3. Якщо загальна площа квартир (будинків), що підлягають 
приватизації, відповідає площі, передбаченій пунктом 1.9. цього Положення, 
зазначені квартири (будинки) передаються у власність наймачів та членам його 
сім’ї безплатно.

3. Склад документів і порядок їх оформлення при передачі житла у 
власність громадян

3.1. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і 
членами його сім’ї на умовах найму квартиру (багатоквартирний будинок),



житловий будинок звертається до керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету, де отримує бланк заяви та необхідну консультацію.

3.2. Заяву підписують всі повнолітні члени сім’ї. Згода тимчасово 
відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (багатоквартирного 
будинку) підтверджується письмово і додається до заяви.

3.3. При оформленні заяви на приватизацію квартири 
(багатоквартирного будинку) громадянин додає:

- оформлену заяву на приватизацію квартири (будинку) на ім’я керівника 
органу приватизації - сільського голови (додаток 1 до положення);

- 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;

- 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);

- довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, 
та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), кімнаті у 
комунальній квартирі;

- технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у 
житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний 
паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок;

- копія документу про надання жилої площі (ордер, рішення, договір 
найму, інше);

- документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї 
житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

- копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації 
відповідно до законодавства (за наявності);

- заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію 
квартири (будинку), кімнати у комунальній квартирі;

- довідка про відсутність заборгованості перед надавачами комунальних 
послуг, яка числиться за даною квартирою.

3.4. 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.

3.5. Прийняті документи реєструються секретарем в окремому журналі.
3.6. Довідка про реєстрацію місця проживання видається органом 

реєстрації відповідно до вимог Правил реєстрації місця проживання, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року 
№ 207 (із змінами).



3.7. Документом, що підтверджує невикористання громадянином 
житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідка(и), 
видана(і) органом приватизації за нопереднім(и) місцем(ями) проживання 
(після 1992 року), щодо невикористання права на приватизацію державного 
житлового фонду (крім території проведення антитерористичної операції та 
тимчасово окупованої території

3.8. Технічний паспорт на квартиру (кімнату,, жилий блок, секцію) у 
житловому будинку, технічний паспорт на садибний (індивідуальний) 
житловий будинок виготовляє суб’єкт господарювання, який здійснює технічну 
інвентаризацію об’єктів нерухомого майна відповідно до Інструкції про 
порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, 
затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 
житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у 
Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773 (із змінами), 
за зверненням органу приватизації.

3.9. Оформлена заява на приватизацію квартири (одноквартирного 
будинку) з доданими до неї документами подаються громадянином особисто до 
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, який проводить її 
реєстрацію.

3.10. Зареєстрована заява з пакетом долучених документів подається на 
засідання органу приватизації для подальшого її розгляду та вирішенні по суті.

3.11. Орган приватизації, в разі потреби, уточнює необхідні для 
розрахунків дані в залежності від складу сім’ї і розміру загальної площі 
квартири (будинку), оформляє розрахунки та видає рішення.

3.12. При відповідності поданих документів нормам чинного 
законодавства виконавчий комітет (орган приватизації) приймає рішення про 
передачу житлових приміщень у власність громадян, керівник органу 
приватизації підписує свідоцтво про право власності.

3.13. Свідоцтво на право власності на квартиру (одноквартирний 
будинок) підлягає обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства.

3.14. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло 
безоплатно, вважається таким, що використав право на безоплатне одержання 
житла від держави. Одержання нового житла у держави може здійснюватися на 
платній основі з використанням одержаних при приватизації житлових чеків.

4. Заключні положення

Припинення діяльності органу приватизації здійснюється у 
встановленому законодавством порядку за рішенням виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради,

Секретар селищної ради
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Юрій БЛИЩИК


