
Порядок забезпечення житлом 

та взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, визначається 

Житловим кодексом (ст. 34, 36), 

Законом України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (ст.12). 

Громадяни, які згідно з чинним 

законодавством потребують 

поліпшення житлових умов, беруться 

на облік для одержання жилих 

приміщень у будинках державного і 

громадського житлового фонду та 

вносяться до єдиного державного 

реєстру громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.  

Облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, 

здійснюється, як правило, за місцем 

проживання у виконавчому комітеті 

районної, міської, селищної, сільської 

ради.  

Учасники бойових дій та особи, 

прирівняні до них, які потребують 

поліпшення житлових умов, мають 

право на: 

 першочергове забезпечення 

жилою площею та першочергове 

відведення земельних ділянок для 

індивідуального житлового 

будівництва, садівництва і 

городництва, першочерговий ремонт 

жилих будинків і квартир цих осіб та 

забезпечення їх паливом. Учасники 

бойових дій, які дістали поранення, 

контузію або каліцтво під час участі в 

бойових діях чи при виконанні 

обов’язків військової служби, 

забезпечуються жилою площею, у 

тому числі за рахунок жилої площі, 

що передається міністерствами, 

іншими центральними органами 

виконавчої влади, підприємствами, 

установами та організаціями у 

розпорядження місцевих рад та 

державних адміністрацій, - протягом 2 

років з дня взяття на квартирний 

облік;  

 одержання позики на 

будівництво, реконструкцію або 

капітальний ремонт жилих будинків і 

подвірних будівель, приєднання їх до 

інженерних мереж, комунікацій, а 

також позики на будівництво або 

придбання дачних будинків і 

благоустрій садових ділянок з 

погашенням її протягом 10 років, 

починаючи з п'ятого року після 

закінчення будівництва;  

 першочергове право на вступ до 

житлово-будівельних (житлових) 

кооперативів, кооперативів по 

будівництву та експлуатації 

колективних гаражів, стоянок для 

транспортних засобів та їх технічне 

обслуговування, до  садівницьких 

товариств, на придбання матеріалів 

для індивідуального будівництва і 

садових будинків. 

Для взяття на квартирний облік 
звертатися: 

 до виконавчих комітетів 
районних, міських, селищних, 
сільських рад за місцем проживання. 

При собі мати такі документи:  

 Заява. 

 Довідка про місце проживання 

та склад сім’ї за формою-3 із ЖЕКу.  

 Копії паспортів (стор. 1, 2, 10-

12). 

 Копії карток платника податків 

(ідентифікаційний код). 

 Копії документів, які 

підтверджують пільги. 

 Копія свідоцтва про шлюб або 

розірвання шлюбу.  

 Копії свідоцтв про народження 

дітей. 

 Копія свідоцтва на право 

власності та технічного паспорта. 

 Довідки з місця роботи або 

копія пенсійного посвідчення.  

 

 



 

Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті 

для забезпечення житлом осіб, які 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та/або у 

забезпеченні її проведення і втратили 

функціональні можливості нижніх 

кінцівок, затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 

червня 2015 р. № 407. 

 

 

Порядок та умови надання 

субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на будівництво 

(придбання) житла для сімей 

загиблих військовослужбовців, які 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а 

також для інвалідів І-ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали 

участь у зазначеній операції, та 

потребують поліпшення житлових 

умов, затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 

травня    2015 р. № 348 
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