
 

Перелік документів 

(необхідних для взяття на квартирний облік за місцем проживання для внутрішньо 

переміщених осіб ( з числа інвалідів війни, членів сім’ї загиблих та учасників 

бойових дій ВПО) 
 

1. Довідки з місця роботи всіх повнолітніх членів сім’ї, які будуть зараховуватись 

на квартирний облік. 

Обов’язково! В довідці повинно бути зазначено чи особа перебуває (не перебуває) на квартирному 

обліку за місцем роботи. 

1.1. Якщо особа є підприємцем (подається виписка з єдиного державного реєстру). 

1.2. Якщо особа непрацююча або є пенсіонером (засвідчена копія пенсійного 

посвідчення або довідка з центру зайнятості). 

2. Копія паспорту (Всі сторінки) всіх осіб, які зараховуються на облік, 

ідентифікаційний номер. 

3. Копія посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі 

посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), що 

підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок 

війни. 

4. Довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, 

особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, або члена сім’ї 

загиблого згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” за формою, затвердженою Мінсоцполітики. 

5. Довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України згідно з додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу 

учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20 серпня 2014 р. № 413. 

6. Копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї особи з 

інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій. 

7. Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного 

члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових 

дій, видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 жовтня 2014 р. № 509. 

8. Заява про зарахування на квартирний облік встановленого зразка, яка 

підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на 
одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік (в присутності 

спеціаліста відділу). 
Бланк видається спеціалістом, який приймає документи для взяття на облік, після надання 

заявником повного пакету документів. 

9. Паперова папка на зав’язках. 
 

Документи приймаються тільки при повній комплектації! 
Якщо у Вас виникли питання, зверніться, будь ласка, за телефоном – 59-52-20, 59-52-22, 59-51-58 

 
 

  

Відділ з обліку та розподілу житла 

департаменту житлового господарства  

міської ради 


