
              Затверджено     

рішенням Софіївської селищної ради    

 від ____________ № _________/VIII 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян  
на території Софіївської селищної територіальної громади 

 

Положення складене відповідно до Житлового кодексу України, Закону України 
«Про приватизацію державного житлового фонду», наказу Міністерства з житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Положення про порядок передачі 
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» від 16.12.2009 
№ 396 і визначає правові основи, повноваження, порядок діяльності органу приватизації 
та порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян.  

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

жилі приміщення - приміщення, призначені для проживання громадян (кімнати); 

підсобні приміщення - приміщення квартир (будинків), призначені для гігієнічних 
або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення 
для прання, кухня, комора), а також передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор 
тощо. 

1. Загальні положення, склад і порядок роботи 

 1.1. Органом приватизації комунального житлового фонду Софіївської селищної  
територіальної громади є Софіївська селищна рада (надалі - орган приватизації), який 
уповноважений розглядати питання щодо передачі у власність громадянам квартир 
(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.  

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 Софіївської селищної 
територіальної громади , набувають право на приватизацію займаних жилих приміщень за 
умови, що вони фактично проживають у таких будинках, квартирах правомірно і 
тривалий час (не менше десяти років) та підтримують житло в належному санітарному 
стані та ін. 

Орган приватизації має право періодично проводити перевірку факту проживання 
громадян у займаних квартирах, про що складається відповідний акт. При перевірці 
обов‘язково залучаються свідки, у кількості не менше двох осіб. 

1.4. Не підлягають приватизації об'єкти, визначені законами України «Про 
приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення  реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків». 

1.5. Засідання органу приватизації проводяться по мірі надходження заяв на 
приватизацію та відповідно графіку роботи селищної ради.  

        1.6. Очолює орган приватизації Софіївський селищний голова. 
        1.7. Передача квартири (будинку) у власність громадянина здійснюється на підставі 
рішення Софіївськкої селищної ради, що приймається не пізніше місяця з дня одержання 
заяви громадянина. 

1.8. Збір, реєстрацію, підготовку та оформлення документів про передачу у власність 
громадян квартир (будинків) здійснює Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, а 
саме відділ комунальної власності та правового забезпечення Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 



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

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

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

 

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 1.11. цього Положення, зазначені квартири 
(будинки) передаються у власність наймачів та членам його сім’ї безплатно. 

2.4. Якщо загальна площа квартири (будинку), що підлягає приватизації, перевищує 
площу, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату. Сума 
доплати визначається добутком розміру надлишкової загальної площі на вартість одного 
квадратного метра. 

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

2.6. Передача квартир (будинків), у власність громадян з доплатою, безоплатно чи з  
компенсацією 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.  

 

3. Порядок проведення приватизації житла 

3.1. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його 
сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), звертається до Виконавчого комітету 

Софіївської селищної ради, одержує бланк заяви та необхідну консультацію.  
3.2.  Громадянином до Виконавчого комітету подаються: 

- оформлена заява на приватизацію квартири (будинку) на ім’я керівника органу 
приватизації - селищного голови (додаток 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 з ним (власноруч 
завірені), при цьому обов‘язково пред’являється оригінал документу;  

- 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); 



- копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану 
або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сімְ’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); 

- довідка про склад сім’ї (додаток 2); 
- копія ордера про надання жилої площі (договору найму); 
- документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових 

чеків для приватизації державного житлового фонду; 

- довідка з БТІ та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
відсутність у власності житла; 

- копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації; 
- заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію квартири 

(будинку). 
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). 

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. 
Прийняті документи  реєструються в окремому журналі (додаток 3). 

3.3. Довідка про склад сім'ї та займані приміщення (далі - довідка) видається 
Виконавчим комітетом Софіївської селищної ради. 

У довідці вказуються члени сім'ї наймача, які зареєстровані та мешкають разом з 
ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло. 

У довідці також вказуються новонароджені, і на них враховується норма площі, що 
передається безкоштовно. 

3.4. Відомості про займані наймачем приміщення та їх площу заповнюють згідно з 
інвентаризаційними матеріалами (технічною документацією), які зберігаються у 
Виконавчому комітеті Софіївської селищної ради. 

3.5. Селищна рада, у разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані залежно 
від складу сім'ї і розміру загальної площі квартири (будинку) оформляє відповідні 
розрахунки та видає рішення.  

Додатком до рішення селищної ради затверджується розрахунок вартості 
надлишкової загальної площі квартири (будинку) що приватизується, який здійснюється у 
відповідності до Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України від 16 грудня 2009 року N 396 (додаток 4). 

3.6. На підставі поданих документів, згідно п.3.2. Положення, при відповідності їх 
нормам чинного законодавства Софіївська селищна рада приймає рішення про передачу 
квартири (будинку) у власність громадян. 

На підставі такого рішення Софіївська селищна рада видає свідоцтво про право 
власності на житло та реєструє його у спеціальній реєстраційній книзі квартир (будинків), 
що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) 
власності. 

Зразок свідоцтва про право власності на житло наведено у додатку 5. 

Зразок реєстраційної книги квартир (будинків), що належать громадянам на праві 
приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності наведено у додатку 6. 

3.7. У свідоцтві про право власності на житло вносяться господарські будівлі 
(приміщення), які є у користуванні осіб, що приватизують житло. а саме сараї, гаражі, 
комори і таке інше, які розташовані на прибудинковій території та не є самовільно 



збудованими. Вказані господарські будівлі (приміщення) передаються у приватну (спільну 
часткову, спільну сумісну) власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир 
(будинків) безоплатно і окремо приватизації не підлягають. 

3.8. Свідоцтво на право власності на квартиру (будинок) підлягає обов‘язковій 
реєстрації в органі державної реєстрації прав. 

Державна реєстрація прав власності на приватизоване житло проводиться відповідно 
до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 

3.9. У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності на квартиру 
(будинок) за письмовою заявою власника (співвласника) органом приватизації видається 
його дублікат. 

3.10. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло безоплатно,   з 
компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що використав право на безоплатне 
одержання житла від держави. Одержання нового житла у держави може здійснюватися 
на платній основі. 

 

4. Заключні положення 

4.1. Ліквідація та реорганізація органу приватизації здійснюється у встановленому 
законодавством порядку за рішенням Софіївської селищної ради. 
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Додаток 1 

до Положення про порядок передачі  
квартир (будинків) у власність громадян  
на території Софіївської селищної 
територіальної громади 

 

 

Софіївському селищному голові____________ 

_______________________________________ 

              від наймача, що проживає за адресою 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                      (прізвище, ім'я та по батькові) 
_______________________________________ 

                                         (телефон)  

ЗАЯВА 

Прошу оформити передачу в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність 
квартири (будинку) (необхідне підкреслити), що займаю я  _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

разом із членами сім'ї на умовах найму. 
Згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"  моя 

сім'я має право на безоплатну приватизацію житла. 
При оформленні квартири (будинку) (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.  Довідку про склад сім'ї та займані приміщення; 
3.  Довідка з БТІ та  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

відсутність у власності житла; 

4. ______________________________________________; 

5. ______________________________________________; 

 
 

 Підпис наймача ___________________ 

 

«___»___________ 20__ року 



Додаток 2 

до Положення про порядок передачі  
квартир (будинків) у власність громадян  
на території Софіївської селищної 
територіальної громади 

 

ДОВІДКА 

про склад сім'ї наймача квартири (будинку) та займані ними приміщення 

У квартирі (будинку) (необхідне підкреслити) за адресою ___________________________ постійно 
мешкають і мають право на приватизацію житла  

 
 

N 

з/п  

Прізвище, ім'я та по батькові 
зареєстрованих у квартирі 

(будинку) членів сім'ї  

Родинні 
відносини  

Рік 
народження  

Дата реєстрації 
осіб  

               

               

     

     

     

     

     

 
 

Квартира (будинок) складається з ___ кімнат жилою площею ___ кв. м, кухні площею ___ кв. м, 
ванни площею ___ кв. м, вбиральні площею ___ кв. м, коридору площею ___ кв. м, веранди площею 
___ кв. м, вбудованого приміщення площею ___ кв. м. 
Квартира (будинок) 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 прибудинкову територію) 

Одноквартирний будинок потребує ремонту, який передбачається виконати в ___________ році.  



Додаток 3 

до Положення про порядок передачі  
квартир (будинків) у власність громадян  
на території Софіївської селищної 
територіальної громади 

 

Журнал реєстрації заяв та прийнятих документів 

Реєстраційний 
номер  

Дата 
реєстрації  

Прізвище, ім'я 
та по батькові 
громадянина  

Перелік 
документів, 

що прийняті  

Підпис 
громадянина  

Прізвище, 
ініціали та 

підпис 
особи, що 
здійснила 

реєстрацію  

Примітки 
  

1  2  3  4  5  6  7  

                     

                     

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 4 

до Положення про порядок передачі  
квартир (будинків) у власність громадян  
на території Софіївської селищної 
територіальної громади 

 

 

 

РОЗРАХУНОК 

 

вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку),  
що приватизується  

 

 

1. Загальна  площа  квартири  (будинку) _____ кв. м. 
2. Кількість  зареєстрованих  у  квартирі  (будинку). 

3. Розмір загальної площі,  що підлягає безоплатній  передачі  
мешканцям квартири  (будинку), згідно з законом: 

 

Пб = М х 21 + 10 = _____ кв. м. 
 

4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті: 
 

Пн = (П - Пб) = ____ кв. м. 
 

5. Вартість надлишкової загальної площі  квартири  (будинку),  
жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що  
приватизується (розмір доплати за надлишкову площу): 

 

Д = Пн х 0,18 = _____ грн. 
 

 

 

 

 

 

Підпис відповідальної за  
 розрахунок особи                                                                              _________________  

 

 Підпис наймача, що приватизує  
 квартиру (будинок),  
                                                                                                                _________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до Положення про порядок передачі  
квартир (будинків) у власність громадян  
на території Софіївської селищної 
територіальної громади 

 

 

 
Україна 

 

СВІДОЦТВО 

 

на право власності на нерухоме майно 

№____________ 

 

смт Софіївка, Криворізький район,  
Дніпропетровська область     дата видачі «__»____________20__ року 

 

 

Орган приватизації житлового фонду: Софіївська селищна ради  

 

Тип об’єкта: квартира (будинок) 
 

Адреса об’єкта:______________________________________________________________. 

 

Власник: _________________________________________, реєстраційний номер облікової 
картки платника податку ______________, паспорт громадянина України, серія та 
номер_________________, виданий _____________________ року, видавник 

_____________________________________________________________________________ 

 

Форма власності: приватна 

 

Частка: ______________________ 

 

Опис об’єкта: 
 

Загальна площа – ____ кв.м., житлова площа – ______ кв.м. 
 

Технічна характеристика квартири наведена, згідно технічного паспорту від _______ 20_ 

року, який є складовою частиною даного свідоцтва. 
Квартира (будинок) передана громадянину (громадянці, громадянам) у власність 
відповідно до закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та 
Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян на території 
Софіївської селищної територіальної громади», затвердженого 

рішенням____________________________. 

 

Свідоцтво видано, згідно рішення Софіївської селищної ради від «___» _________ 20____ 
року № _____. 
 

Софіївський селищний голова _____________________           ПІБ 

    М.П. 



Додаток 6 

до Положення про порядок передачі  
квартир (будинків) у власність громадян  
на території Софіївської селищної 
територіальної громади 

 

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ 

квартир (будинків), що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, 
спільної часткової) власності 

Реєстраційний 
номер  

Адреса 
квартири 
(будинку) 

Прізвище, ім'я 
та по батькові 

власника 
(співвласників)  

Підстава 
для 

реєстрації  

Дата 
реєстрації  

Прізвище, 
ініціали та 

підпис особи, 
що здійснила 
реєстрацію  

Примітки  

1  2  3  4  5  6  7  
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