
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ  

НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК 
 

1. Ксерокопія та оригінал паспорта (1 стор., 2 стор., та стор. з прописками) всіх 

повнолітніх членів сім’ї. 

2. Ксерокопія та оригінал ідентифікаційного номеру. 

3. Ксерокопія та оригінал свідоцтва про одруження або про розірвання шлюбу. 

4. Ксерокопія та оригінал свідоцтва про народження дітей. 

5. Довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію; копія свідоцтва про 

приватизацію; якщо квартира приватна, то копію свідоцтва про право власності, 

копію договору купівлі-продажу, копія договору дарування і т.д. 

6. Технічний паспорт квартири (план-схема). 

7. Довідку про попереднє місце проживання, якщо за останнім місцем проживання 

зареєстровані після 1992 р., з відміткою про те, чи приймали участь у 

приватизації за попереднім місцем реєстрації в м. Києві; якщо приймали, то 

правовстановлюючі документи на квартиру. 

8. Ордер на отримання житлової площі (якщо квартира не приватна). 

9. Довідка з місця роботи. 

10.  Документи, що дають право на пільгу: 

- медичний висновок ВКК; 

- копія та оригінал посвідчення учасника бойових дій, учасника війни, інваліда 

війни, сім’ї загиблого, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії, 

поліцейські. 

- довідка про безпосередню участь особи в АТО 

- довідка з місця роботи (якщо пільгова категорія пов’язана з професією: науково-

педагогічні працівники, поліцейські, МНС) 

- для ветеранів виробництва – завірена копія трудової книжки. 

11.  Акт обстеження житлових умов. 

12.  Бланк заяви про прийняття на квартирний облік видається інспектором і    

 заповнюється згідно зразка в його присутності. 

 

       Надаються копії та оригінали документів. Довідки в оригіналах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



реєстраційний № ___________                      Голові Печерської районної в місті  

від «______»_______________20___ р.                    Києві державної адміністрації                                                             
 

            ПІБ___________________________________________ 

      ______________________________________________ 

                                  адреса:  _______________________________________ 

      ______________________________________________ 

      тел.: дом. ________________, роб._________________ 

 моб. __________________________________________ 

 

                                                      З А Я В А  

 
          Прошу  зарахувати  мене  на  квартирний  облік  при  Печерській  районній в місті Києві 

державній адміністрації з сім‘єю _____осіб, у тому числі:__________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

по категорії  ________________________________________________________________________ 

Працюю ___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 
                                                                   (де, ким, з якого часу) 

в місті Києві зареєстровані (прописані)  з «_____» ___________ 20___ р.                     

за даною адресою з  «_____» __________________ р.   

вул. ___________________________________  буд. _______, корп. _______ кв. ____, кім.______ 

де займаємо __________________________________ житловою площею _________ кв.м.  

Іншої житлової площі в місті Києві не маю (не маємо) _____________________________________ 

                                                                                                                               (підпис) 

На цій площі прописано ___ осіб (в таблиці вказати громадян, які зараховуються на квартирний облік):  

 
№  

п.п 

  

        Прізвище, ім’я  та  по батькові   

Дата  

народження 
Родинні 

відносини 

Місце роботи 

   

   заявник  

     
     

     

     

     

     

     

     

     

          До заяви додаю: 

1. _______________________________________  6. _______________________________________ 

2. _______________________________________  7. _______________________________________ 

3. _______________________________________  8. _______________________________________ 

4. _______________________________________  9. _______________________________________ 

5. _______________________________________  10. ______________________________________ 

Згоду на обробку персональних даних   надаємо. 

Про необхідність ЩОРІЧНОГО подання до відділу обліку та розподілу житлової площі довідки з 

місця проживання про склад сім’ї та реєстрації (за формою № 3) та документів, що 

підтверджують можливість перебування у пільгових списках  попереджені.  
 

Підписи  дорослих членів сім’ї: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________                                             « ____»_____________ 20____р. 

_________________________________                       


