
 
ОГОЛОШЕННЯ 

 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року                             
№ 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» зі змінами, Програми 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 24.12.2021 № 23/23 зі змінами, Департаменту 
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) передбачено кошти на придбання житла 
для окремих категорій населення відповідно до законодавства (Розпорядження ВО 
КМР (КМДА) від 12.07.2019 № 1249). 

Враховуючи вищезазначене, Департамент будівництва та житлового 
забезпечення оголошує прийом заяв про намір укласти договір про придбання житла 
на умовах співфінансування (50/50, 70/30) відповідно до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
12.07.2019 № 1249 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
бюджеті міста Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно 
до законодавства». 

Громадяни, які можуть придбати житло на умовах співфінансування 
визначаються районними в місті Києві державними адміністраціями з числа 
перебуваючих на квартирному обліку та списки яких надано до Департаменту 
будівництва та житлового забезпечення. 

Прийом заяв буде відбуватися в приміщенні Департаменту будівництва та 
житлового забезпечення за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 42, з 14 по 17 
листопада 2022 року з 9:00 до 16:00 з перервою з 12:00 до 12:45 та 18 листопада 2022 
року з 9:00 до 12:00.  

УВАГА! В разі оголошення ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ прийом заяв 
припиняється, (при цьому час прийому заяв не подовжується і не переноситься). 

До заяви обов’язково додаються наступні документи необхідні для її розгляду 
та підготовки проєкту відповідного Договору: 

1) Копія договору бронювання квартири, яку планується придбати або інший 
документ про підтвердження бронювання квартири на ім’я заявника, виданий 
забудовником (замовником будівництва) із зазначенням відомостей про житло. 

2) Копія паспорта або ID картки (заявника та повнолітніх членів сім’ї). 
3) Копія ідентифікаційного коду (заявника та всіх членів сім’ї). 
4) Копія свідоцтва про народження дитини. 
5) Копія свідоцтва про шлюб / про розірвання шлюбу. 
6) Копія посвідчення учасника бойових дій (у разі придбання квартири за 50% її 

вартості). 
7) Копія довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції/ ООС (у 

разі придбання квартири за 50% її вартості). 
УВАГА!  
При поданні заяви мати оригінали вищезазначених документів. 
Без документа про підтвердження бронювання квартири – заява  
НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ. 

 Якщо заява подається не особисто заявником, а довіреною особою, останній 
потрібно мати нотаріальну довіреність на вчинення таких дій. 

 


