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Розмір жилої площі, 
на яку ви та члени вашої  
сім'ї маєте право 

На підставі пункту 14 статті 12 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» 
ви маєте право на першочергове 
забезпечення жилою площею ͕͗ǡ͚͙�ˏ2�×
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проживаєте у 
приміщенні, що не 
відповідає встановленим 
санітарним і 
технічним вимогам

ʑʠʡʏʜʝʑʚʭʲʡʫʠʮǣ

ʞʶʓʡʑʔʟʓʕʢʲʡʫʠʮǣ

забезпечені жилою 
площею нижче за 
встановлений 
рівень

ʑʗʖʜʏʦʏʲʡʫʠʮǣ

виконавчими 
комітетами 
обласних, Київської і 
Севастопольської 
міських Рад 
народних депутатів 
разом з радами 
профспілок 

хворієте на тяжкі 
форми деяких 
хронічних 
захворювань, у зв'язку 
з чим не можете 
проживати в 
комунальній квартирі 
або в одній кімнаті з 
членами своєї сім'ї.

проживаєте за 
договором піднайму 
жилого приміщення 
в будинках 
державного або 
громадського 
житлового фонду чи 
за договором найму 
жилого приміщення 
в будинках 

проживаєте 
тривалий час (не 
менше 5 років) за 
договором найму 
(оренди) в будинках 
(квартирах), що 
належать 
громадянам на праві 
приватної власності

проживаєте у 
гуртожитку

проживаєте в одній 
кімнаті по дві і 
більше сім'ї, 
незалежно від 
родинних відносин, 
або особи різної 
статі старші за 9 
років, крім 
подружжя

інженерно-    
технічними   
працівниками  
ЖЕО 

за участю 
представників 
громадськості

- актом обстеження стану жилого будинку з  відповідним висновком;
- технічним паспортом жилого будинку з даними про його фізичну зношеність;
- висновком проектної або науково-дослідної організації (при необхідності) щодо технічного стану будинку (приміщення) та про неможливість/  
  недоцільність проведення капремонту;
- висновком органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимогам.              

ʞʟʗʛʶʟʝʛǣ���у м. Київ — 7,5 м2 на людину, Харків — 5,5 м2 , Львів – 5 м2, Суми – 6 м2

ʞʔʟʔʚʶʙ�
ʖʏʤʑʝʟʭʑʏʜʫ
ʑʗʖʜʏʦʔʜʗʘ��у Додатку 1 до Наказу МЗ УССР від 08.02.85 № 52.                  
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ʙ˓ˑˍ�͕Ǥ�
Звернутися до відповідного 
відділу, що здійснює 
зарахування на квартоблік,  
отримати бланк заяви та 
попередні консультації житлово- 
будівельних кооперативів.

ʙ˓ˑˍ�͖Ǥ�
Зібрати необхідні 
документи та подати 
до відділу, що 
здійснює зарахування 
на квартирний облік.

ʙ˓ˑˍ�͗Ǥ�
Прийняття рішення 
про взяття Вас на облік 
в місячний термін з 
дня подання всіх 
документів.

ʙ˓ˑˍ�͙Ǥ�
Дочекатися своєї 
череги серед осіб, що 
мають право на 
першочергове 
отримання житла.

ʙ˓ˑˍ�͚Ǥ 
Отримати ордер 
на жиле 
приміщення.

ʙ˓ˑˍ�͘Ǥ�
Отримати письмову 
відповідь з 
повідомленням дати 
взяття на облік, виду і 
номера черги або 
підстави відмови у 
задоволенні заяви.
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ʖ˃�ˏ˪˔˙ˈˏ�˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ 

до виконавчого комітету 
районної, міської, районної в 
місті, селищної, сільської Ради 
народних депутатів.

ʖ˃�ˏ˪˔˙ˈˏ�˓ˑ˄ˑ˕ˋ

до підприємств, установ, 
організацій, в яких Ви працюєте, 
що мають житловий фонд і 
ведуть житлове будівництво або 
беруть пайову участь у 
житловому будівництві.

ʞ˓ˋ�ːˈˑ˕˓ˋˏ˃ːː˪�ˉˋ˕ˎ˃

Ви маєте право на отримання 
грошової компенсації за належні 
для отримання жилі 
приміщення, у ромірі, що 
встановлюється Кабміном 

(ст. 481 Житлового кодексу 
Української РСР )
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