
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
______________________________________
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю 

_____________________________________ 
(адреса) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серія______ номер______________ 

виданий ______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

______________________________________ 

Телефон______________________________ 

 

ЗАЯВА 

Я, ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження),  
прошу надати дозвіл на продаж/ дарування _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(вказати будинок, приватизована квартира чи частка, адреса житла) 

що належить мені на праві приватної (сумісної, часткової) власності і в якому 

зареєстрована (ий)  малолітня (ий) (від 0 до 14 років), неповнолітня (ій) (від 14 

років)*_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження  дитини). 
До заяви додаю: (перелік документів та копій відповідно до вимог  

нормативних актів)  
 

Дата______________    Підпис_______________ 

 

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про захист персональних даних" надаю 

згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення 

повноважень, пов'язаних із розглядом даної заяви. 

Підпис    

 

*В разі, коли в даному житлі зареєстрована дитина, а батьки не є власниками, батьки 

 дитини пишуть заяву, про те, що їм відомо, що дане житло продається, дарується  

або обмінюється. 



МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
______________________________________
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю 

_____________________________________ 
(адреса) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серія______ номер______________ 

виданий ______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

______________________________________ 

Телефон______________________________ 

 

ЗАЯВА 

Я, ___________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

прошу надати дозвіл на продаж/ дарування________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(вказати будинок, приватизована квартира чи частка, адреса житла) 
що належить мені на праві приватної (сумісної, часткової) 

власності і в якому зареєстрована (ий)  малолітня (ий) (від 0 до 14 років), 

неповнолітня (ій)* (від 14 років) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження  дитини/дітей) 

В разі, коли в даному житлі зареєстрована дитина, а батьки не є власниками, батьки 

дитини пишуть заяву, про те, що їм відомо, що дане житло продається, дарується  

або обмінюється. 

До заяви додаю: (перелік документів та копій відповідно до вимог  

нормативних актів)  

Дата______________    Підпис_______________ 

 

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про захист персональних даних" надаю 

згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення 

повноважень, пов'язаних із розглядом даної заяви. 

Підпис    

 



МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
______________________________________
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю 

_____________________________________ 
(адреса) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серія______ номер______________ 

виданий ______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

______________________________________ 

Телефон_____________________________ 
 

 

ЗАЯВА 

Я, ___________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

не заперечую проти  продажу, дарування  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(вказати будинок, приватизована квартира, частка житла адреса житла) 

співвласником якої я є. 

 

До заяви додаю: (перелік документів та копій відповідно до вимог  

нормативних актів)  

Дата______________    Підпис_______________ 

 

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про захист персональних даних" надаю 

згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення 

повноважень, пов'язаних із розглядом даної заяви. 

Підпис    

 

 

 

 

*заява від співвласників житла 

 

 

 

 

 



МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
______________________________________
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю 

_____________________________________ 
(адреса) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серія______ номер______________ 

виданий ______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

______________________________________ 

Телефон_____________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

Я (ми),________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

не заперечуємо проти прийняття в дар нашим (ою) сином 

(дочкою)_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини) 

 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(вказати будинок чи частина, приватизована квартира чи частка, адреса житла) 

від _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(вказати  прізвище, ім я, по батькові дарувальника) 

що належить йому (їй) на праві приватної власності. 
До заяви додаю: (перелік документів та копій відповідно до вимог 

нормативних актів)  

Дата______________    Підпис_______________ 

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про захист персональних даних" надаю 

згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення 

повноважень, пов'язаних із розглядом даної заяви. 

Підпис    

*заява від батьків дитини 



МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
______________________________________
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю 

_____________________________________ 
(адреса) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серія______ номер______________ 

виданий ______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

______________________________________ 

Телефон_____________________________ 

 

ЗАЯВА 

Я, _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

погоджуюся прийняти в дар__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(вказати будинок, приватизована квартира чи частина, адреса житла)  

від _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(вказати   прізвище, ім я, по батькові дарувальника), 

що належить йому (їй) на праві приватної власності 

 

Дата______________    Підпис_______________ 

 

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про захист персональних даних" надаю 

згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення 

повноважень, пов'язаних із розглядом даної заяви. 

Підпис    

 

 

*Заява від обдаровуваної особи 

 

 



 

МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
______________________________________
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю 

_____________________________________ 
(адреса) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серія______ номер______________ 

виданий ______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

______________________________________ 

Телефон_______________________ 

 
ЗАЯВА 

Я, _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

прошу надати мені дозвіл на дарування __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(вказати будинок,  приватизована квартира чи частина, адреса житла),  
що належить мені на праві приватної власності, моєму (ій)__________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(вказати  прізвище, ім’я, по батькові особи/дитини та родинний зв’язок) 

 

 

Дата______________    Підпис_______________ 

 

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про захист персональних даних" надаю 

згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення 

повноважень, пов'язаних із розглядом даної заяви. 

Підпис    

 

* заява від дарувальника 

 

 

 

 

 



МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
______________________________________
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю 

_____________________________________ 
(адреса) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серія______ номер______________ 

виданий ______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

______________________________________ 

Телефон_______________________ 

 

ЗАЯВА 

Я, ________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

прошу розглянути питання про обмін__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(вказати будинок, приватизована квартира чи частка, адреса житла) 

___________________________________________________________________ 

що належить мені на праві приватної (сумісної, часткової) власності  

і в якому зареєстрована (ий)  малолітня (ий) (від 0 до 14 років),  

неповнолітня (ій) (від 14 років) _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження  дитини) 

з одночасним придбанням житла*______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

( вказати адресу) 

До заяви додаю: (перелік документів та копій відповідно до вимог 

нормативних актів)  

Дата______________    Підпис_______________ 

 

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про захист персональних даних" надаю 

згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення 

повноважень, пов'язаних із розглядом даної заяви. 

Підпис    

*заява про обмін житла 

 



МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
______________________________________
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю 

_____________________________________ 
(адреса) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серія______ номер______________ 

виданий ______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

______________________________________ 

Телефон____________________________ 
 

ЗАЯВА 

Я, _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

прошу надати мені дозвіл на підписання договору прийняття в дар, купівлі, 

обміну житла від імені та на ім’я  дитини  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 (вказати прізвище, ім’я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(вказати будинок, приватизована квартира чи частка житла, адреса житла) 

Дата______________    Підпис_______________ 

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про захист персональних даних" надаю 

згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення 

повноважень, пов'язаних із розглядом даної заяви. 

Підпис    

*заяви для підписувача документів від імені та на ім’я дитини, 

коли дитина малолітня   


