
 

Перелік документів 

необхідних для взяття на облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фонду житла для тимчасового проживання 
1. Для взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з 

фонду житла для тимчасового проживання, до виконавчого комітету міської ради подається 

заява з підписами усіх повнолітніх членів сім'ї.  

До заяви додаються:  

- копія паспорту (Всі сторінки) всіх осіб, які зараховуються на облік, ідентифікаційний 

номер, також копія свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей);  

- довідка про склад сім’ї (МКП «Управляюча компанія», ОСББ ), для приватного сектору – 

копію будинкової книги;  

- копії документів про підтвердження набуття першочергового права на забезпечення 

житловим приміщенням з фонду житла для тимчасового проживання (сім'ї з неповнолітніми 

дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність та особи пенсійного віку);  

- довідки про дохід усіх членів сім'ї за останні 6 місяців (довідка з органу державної 

податкової служби, довідка з пенсійного фонду);  

- довідка з КП ВМБТІ» про відсутність у громадянина іншого житла для проживання за 

місцем отримання житла з фонду житла для тимчасового проживання, а у разі прибуття 

громадянина з іншого регіону - зазначена довідка з попереднього місця проживання (крім 

внутрішньо переміщених осіб); 

2. Громадяни, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові 

приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, 

повернення якого забезпечено іпотекою відповідного приміщення, крім документів, 

передбачених пунктом 1, подають:  

- рішення кредитора про звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення 

та письмову вимогу кредитора або нового власника цього житлового приміщення щодо його 

звільнення - у разі добровільного виселення;  

- витяг з рішення суду щодо примусового виселення з житлового приміщення - у разі 

примусового виселення.  

3. Біженці крім документів, передбачених пунктом 1, подають довідки, видані органом 

міграційної служби за місцем проживання біженця:  

- про реєстрацію за місцем проживання біженця;  

- про відсутність житла у пункті тимчасового розміщення біженців чи відсутність такого 

пункту.  

4. Громадяни, які вимушені залишити житлове приміщення внаслідок його аварійного 

стану, стихійного лиха або з інших підстав, що загрожують стану та безпеці відповідного 

житлового приміщення, крім документів, передбачених пунктом 1, подають рішення 

виконавчого комітету міської ради за попереднім місцем проживання, про непридатність 

наявного у них житла для подальшого проживання. 

 

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

 

 

 
 

Відділ з обліку та розподілу житла 

департаменту житлового господарства  

міської ради 


